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Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena 01í löytää kriittisimmät ajankohdat

nivelreuman ja sydänsairauksien lääkehoidossa. Kronobiologian hyväksi-
käytölIä on mahdollista yhä enemmän optimoida näiden sairauksien lääke-

hoitoa etenkin aanulla ilnenevien oireiden lievittämiseksi .

Kokeellisen työn tarkoituksena o1i kehittää ketoprofeeni- ja isosorbidí-
dinitraattivalmiste, jonka vapauttaman lääkeaineen huippupitoisuus pLas-

massa olisi 6-8 tunnin kuluttua Lääkkeen otosta. Keinona käytettiin
puri'stuspääl tystettyä tablettia.

Puristuspäällystetyillä ketoprofeenitableteilla, joissa kaikki Iääkeaine
oli ytimessä, ilmeni dissoluutiokokeessa lag-aika, joka piteni polymeerin
määrän kasvaessa. Toisaalta mítä enemmän poLymeeriä oIi kuoressa, sitä
hitaampaa Iääkeaineen vapautuminen tabletista o1i. IsosorbididinÍtraatti-
tableteista vapautu¡ninen o1i hyvin hidasta.

rn vitro/in vivo -korrelaatio ei olrut tyydyttävä, koska lääkeaineen
vapautuminen oli selvästi hidastuneempaa in vivo. Puristuspäällystettyjen
tablettien ( L00 mg ketoprof eeniydin, kuoressa 200 mg t'tethocelR x4tt¡
huippupitoisuuden ajankohdaksi saatiin 14,00 1 6,41 h ja huippupitoisuu-
deksi 2,40 ! 1,45 ng/r. Manttelitabretin AUC oIi 22,0s 1 10,06 mg.h/l,
kun konventionaalisen referenssin AUC oli 24,44 t 5r55 mg.h/I, mutta
johtopäätösten tekimisessä on huomioitava näytteidenottoj en vähäisyys
B tunnin jäIkeen. Tä¡nän tutkimuksen perusteella isosorbididinitraatti
ei sovellu tähåin formulaatioon ilmeisesti erittäin huonon vesilíukoi-
suuden takia, rnutta ketoprofeenilla voitanee saada haluttu vapautumis-
profiili muodostuvan geelin paksuutta ja ominaisuuksia muuttamalla.
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