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Tutkintus kuului osíuìír Orionin tuotekehitysprojektiin, jossa suunnitellaíut peroraalista
liiiikenluofoÍr p¿rksusuolessír píìikallisesti vaikutlavalle uuclelle lii¿ikeaineelle. Läükeaine yritet¿i¿ûì
kuljettal pilksusuoleen erìtercrakeissa. N¡ tutkittii¡r ydinrakeidetì Aqoal HF- sekÍi Eudragit S 100
-etìfen)polyureerietr pitoisuuksien ja rakeiden pii:illystykseen k¿lytetyn Ac¡oat H-kalvon paksuuden
vaikutusta rakeiden ominaisuuksiin. Rakeissa kiiytetfiirì nÌfllliaineerìa ihuprofeenia. Rakeet
vahrìistetti

ilì tuotekeltitysntif

tírkaûvírssa koneellisest¡.

Liiiikeaineen v¿rpírutuulisfa rakeista tutkittiin in vitro kohnessa fbstaattipuskurissa, joiden pH:t
kuv¡tsivat suolisto¡r eri osiert pH-lrvoja. In vivr¡ terveillii ilunisillii tehdyissli irneytymiskokeissa
tutkittiin kalvon paksuuderì v¿rikutusta ihuprnlèeenin vapauturrìiseen rakeista. Verinäytteiden
perusteella voifiill arviclida koko rur¡ansulatuskanavastír irneytyvrin ibu¡rrof-eenin vapautumistír.
Kult ibu¡rrnl'ceni ilnlaantui vereen, oli se rnytis vírpíurturìut valuristeisla. P¡rastoluleilla
koelteukilciill¿i rakeideu olefettiin kulkeutuv¿tu noin neljiissli tunnissit suustA pírksusuoleen.

ht vitro -kokeissa ibuprofeerün vapautuurinen rrkeista riippui puskurirì pH:sta. Enteropolynreerin
ntiiiiriillli (2,5 "tr, t'ài 6,7 t/o) ei ollut sur¡rta vaikutxsta vapauturniscen. Korke¿tssa pH:ssa
ihuprufèeni valrautui hitaauunir-r Aqoat H -enteromateriaalia ytinressüiin sisältävistü rakeista kuin
Eudragit S -ytinistii. Püiillystiirniitttimistä rakeista lüiikeainetta vapautuijo ohutsuolen alkuosaa
vastaavlr'ssa pH:ssa. Kalvon piilillyksen kasv¿ttfarninen hidasti liiiikeaineen vapautumista
rteutr¡urlissa puskurissa. Inreytyrniskokeissa l0 Vo painonlisiiys (2,5 ,/o Eudragit-ydin)
pliiillystyksessli ei viiviist¡inyt ibuprof'eenin irneytymistii yhtü kauan kuit-t 20Vo ja 4O Vo
painonlisiiys. Kalvon píÌksuntanìiuen viiheusi l2 tumin aik¿ura valuristeesta irneytynyttü
il.ru¡rrofèeninliiiiriiii. Rakeet eir,¡it r¡lleet keskeniiiin biologisesti síunírnírwoisia. Ibuprofeenin
siin¿intiselle suu¡r kaufta paksusuoleen20 Vo Aqoat H -kalvolla piilillystetty 2,5 Vo Eudragit ydin olisi luultavasti paras tulkiluista kor.lstunluksista. Vallnistekoostuuluksen sopivuutta
vaninaisen liiiikeaineen siiÍiinliseen paksusuoleen ei voida arvictida erìlterì lisäkokeita.

Av¡irmlat

Nyckelord

-

-

Keywords

HPMCAS Eudragit paksusuoli ibuprofbeni kohdentaulille¡r
Säilytyspaikka

Nluitl tiei(rja

-

-

Föruarirrgssälle

-

Where depæired

(Þriga uppgifrø Additio¡nl ilfonnarim
-

