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Biofarmasia

oitettujen ibuprofeenivalmisteiden farmaseuttistekniset
ja biofarmaseultiset ominaisuudet
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T¡¡v¡st€lmà -Ylioplston apteekista on toimitettu kliinisiin lääketutkimuksiin sokeri-
pitoista ibuprofeenimikstuuraa. Sakkaroosia sisäItäviä valmisteita ei
voida kuitenkaan antaa.diabeetikoille ja sokeri on haitallist.a hampail-
Ie. Näin oÌlen Yliopiston apteekissa on kehiteLty mikstuuroista sokerit-
tomia vaihtoehtoja, jotka sisältävät erilaisia polymeerejä ja keinote-
koisia makeutusaineita. Tutkimuksen tarkoituksena oli'tutkia sakkaroosi-a
sisäl-tävän ja sakkaroosia sisältämättömän ibuprofeenimikstuuran farma-
seutListeknisiä ja biofarmaseuttisÍa ominaisuuksia käyttäen referenssinä
kaupan olevaa lapsille tarkoitettua peräpuikkovalmistetta.

Sokeripitoinen ibuprofeenimiksLuura vafmistettiin Yliopiston apteekin
ex tempore -ohjeen mukaan, käyttäen apuai¡eina sokeri- ia mustaherukka-
siirappia ja piparminttuvettä. Sakkaroosia sisäItämättömän ibuprofeeni-
mikstuuran kehittely oli suoritettu aikaisemmassa tutkimuksessa. Valmis-
teessa käytettiin apuaineina hydroksipropyylimetyylisellul-oosaa viskosi-
teettia kohottavana aineena, aspartaamia sisältävää keinotekoista makeu-
tusainetta (Canderel) sekä lakritsiuutetta ja mentolia. Tutkimuksessa
käynnistettiin säilyvyystutkimus, jolloin mol-emmille mikstuuroille mää-
riteltiin tiètyt nolLa-arvot (pH, tiheys, viskositeetti ja ibuprofleeni-
pitoisuus), joihin verrataan 1/2, 1 ja 2 vuoden kul-uttua määritettäviä
arvoja. Ibuprofeenin annosvaihtelu mikstuuroissa ja lääkeaineen vapautu-
minen mikstuuroista tutkittiin. Imeytymistutkimuksessa selvitettiin
ibuprofeenin biol-oginen hyväksikäytettävyys mikstuuroista ja vertailu-
valmisteena käytettiin kaupallista peräpuikkoa. Koe tehtiin nuorilla
terveillä koehenkitöi11ä kerta-annoskokeena vaihtovuoroisuusperiaatetta
noudattaen. Tuloksista laskettiin tavallisimmat farmakokineettiset para-
metrit ja ne testattiin tilastollisesti.

SäiJ-yvyystutkimuksessa määritetyt. nol-l-a-arvot poikkesivat hieman aikai-
semmj-sta tutkimuksista. Ibuprofeenin vapautuminen mikstuuroista jäi
sokeripitoisella mikstuurall-a 5 160 9á:iin ja sokeria sisältämättömällä
mikstuuralla 9,08 9ó:iin teoreettisesta ibuprofeenipifoisuudesta. Tämä

johtui ainakin osaksi määritysmenetefmän sopimattomuudesta näille miks-
tuuroil-Ie. Sokerittoman mikstuuran annostelu oli vaikeaa sen vaahtoami-
sen takia. 15O mJ-:n pullosta saatiin annoksia vain 23-24, kun sokeri-
pitoisesta mikstuurasta annoksia saatiin 27. Annokset olivat epätasai-
sempia sokerittomafla kuin sokeria sisäItäväl1ä mikstuuralla. Molempien
mikstuurojen lbuprofeenipitoisuudet olivat 90-110 9ó teoreettiseen ibu-
profeenipitoisuuteen verrattuna. Imeytymistutkimus osoitti' että sokeria
sisäliävän mikstuuran ja peräpuikon biologinen hyväksikäytettävyys oJ-i
lähes samanlainen ja että sokeria sisäl-tämätön mikstuura poikkesi näistä
kahdesta suhteellisen pal-jon. Sokeria sisältävä mikstuura on ominaisuuk-
siltaan hyvä, mutta sokeritonta mikstuuraa olisi syytä edel-l-een kehittää


