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Kirjallisessa osassa tarkasteltiin mtioksidmttien käyttöä läåikeaineliuoksissa. Selvitettiin
autoksidativista reaktiota, mtioksidmttien vaikutusmekmismeja, käyttöön liittyviä haittoja
ja rajoituksia ja tehokkuuteen vaikuttavia tekijoita. Kokeellisessa osassa tutkittiin 0,1 o/o

kysteiinin, tiosulfaatin, metabisulfiitin ja sulfiitin, 0,1-0,5 % askorbiinihapon ja 0,05-0,5 %o

bisulfiitin vaikutusta salbutamolin såiilyvyyteen pH:ssa 5,2 sitraattipuskurissa 85 oC:ssa.

Lisäksi tutkittiin astiassa olevm ilmatilm, liuoksen ionivahvuude,n, pH:n ja puskurin
vaikutusta salbutamolin hajoamisnopeuteen 85 oC:ssa sekä pH:n vaikutusta myös autoklavoi-
malla liuoksia. Hajoamista jahajoamistuotteiden muodostumista seurattiin nestekromatografi-
sesti detektorina diodirividetektori. Salbutamolin hajoamistuotetta eristettiin kiinteåifaasiuuton
j a s emiprç a¡atiivis e,n n estekromato grafi m avull a.

Nopeutetun säilyvyystutkimuksen avulla etsitä¿in tehokas mtioksidmui tai niiden yhdistelmä
lä¿ikeaineliuokselle. Sopimaton yhdiste tai våärä pitoisuus aiheuttaa la¿ikeaineen hajoamisen
nopeammin kurn ilman mtioksidanttia. Antioksidmtit ovat ylee,nsä tehokkaita vast4 kun
liuennee,n hapen mäiírää on vähennetty ja valon ja metalli-ionien katalysoiva vaikutus on es-

tetty. Käytössä olevilla mtioksidmteilla on eroja vaikutusmekmismeissa, hryettumisherkkyy-
dessä, säilyvyydessä, myrkyttömyydessä, reagoimattomuudessa ja tehokkaassa pH-alueessa.
Tässä tutkimuksessa käytetyt mtioksidmtit eivät olleet tehokkaita yksinaän salbutamoliliuok-
sessa. Askorbiinihappo itse hajosi liiam nopeasti, natriumsulfiitti, -metabisulfiitti ja -bisulfiitti
reagoivat salbutamolin kanssa ja kysteiini ja tiosulfaatti nopeuttivat alussa salbutamolin hajo-
nmista. Metabisulfiitti- jabisulfiittiliuoksessasalbutamoli olipysyvin. Autoklavoinnin janoin
neljlin kuukaude,n säilytyksen aikma salbutamoli ei hajonnut sitraattipuskurissa pH:ssa 3,0
ollenkam, mutta hajosi v¿ih¿in pH:ssa 5,2 ja 6,0. Kun salbutamolia hajotettiin lämpöka4issa,
se hajosi hitaammin Britton-Robinson puskurissa ¡t'in sitraaftipuskurissa. Astiassa olevalla
ilmatilalla ja liuoksen ionivahvuudella ei näyttänyt olevm vaikutusta salbutamolin hajoanris-
nopeuteen. Hajoamistuotteena muodostui paljon 4,4-rlihydroksi-3-hydroksimetyylibent-
seenietikkahappoa pH:ssa 2,5. Våihemmän happamassa liuoksessa muodostui memmän
roksi-3-hydroksimetyylibentsoehappoa, jota myös eristettiin kiinte¿ifaasiuuton ja semiprepa-

ratiivise,n nestekromatografim avulla. Eristetty tuote ei ollut puhdasta, mutta ajetut IR- ja
NMR- sp ektrit tukivat IIPL C-MS -men etelm¿illä aik aisemmin selvitetty ä rak enn etta.


