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Työssä tutkittiin pinta-aktiivisen aineen pitoisuud¡n ja geelin viskositeetin

váikutusta ibuprofeenin vapautumiseen Carbopo@ -hydrogeeleistä in vitro-

tiukenemiskokeilla. Lisäksi tutkittiin ibuprofeenin liukoisuutta eri liuottimiin ja

liuotinseoksiin. Geeleistä tarkasteltiin myös ibuprofeenin kiteisyyttä sekä säily-

tyksen vaikutusta kiteisyyteen. Pinta-aktiivisen aine_en (Twge¡@_ 80)..pitoisuud.et
jeeleissä olivat 0,2,5,5,0, 7,5 tai 10,0 9o (m/m). Osa geeleistä sisälsi etanol¡a

ia/tai isopropyylimyristaatt¡a 5 0/o (nVm). Geelien pH:t säädettiin joko 5:een tai

7:ään.

pH:n kasvu S:stä 7:ään lisäsi eniten ibuprofeenin liukoisuutta geelipohjaan ja

Siten lisäsi myös vapautumista geelistä. Pinta-aktiivisen aineen pitoisuuden

kasvu lisäsi ibuprofeenin liukoisuutta. Pieni pinta-akiivisen_ aineen pitoisuus

lisäsi myös hieman ibuprofeenin vapautumista pH:ssa 7. Suuret pitoisuudet

vähensivät ibuprofeenin vapautumista. Liukoisuustut<imuksissa 10 o/o:n (m/m)

etanolilisäys paransi ibuprofeenin liukoisuutta 20 o/o (m/m) ves.i-propy-

leeniglykolíseokseen lähes kaksinkertaiseksi. Etanoli ei juurikaan vaikuttanut
ibupróieenin vapautumiseen geelistä johtuen pienestä etanolipitoisuudesta (5
oZo (rVm)) sekä geelin sisältämistä muista aineista, kuten ge_elinmuodgstaj?sla.

lbuþroféônin vãpautuminen nopeutui pH:n kasvaessa. Etanolin ia pinta-

aktiivisen aineen pitoisuuksilla ei ollut vaikutusta vapautumisnopeuteen.
Vapautuminen noudatti 1. kertaluvun kinetiikkaa pH:ssa 5 ja ajan neliöjuuren

kinetiikkaa pH:ssa 7.

Geelin viskositeetti väheni pH:n kasvaessa S:stä 7:ään. Pinta'aktiivisen aineen
pitoisuuden vaikutus viskositeettiin riippui geelin pH:sta. Pinta-aktiivisen aineen

þitoisuuden muutoksella pH:ssa 5 ei ollut merkittäviä eroja geelin viskositeettiin.

Myöskään etanolia sisältävien geelien viskositeettiin ei pinta-aktiivisen aineen
piioisuudella ollut vaikutusta pH:ssa 5. Pinta-aktiivisen aineen pitoisuuden kas'
vaessa pH:ssa 7 geelin viskositeetti väheni lähes lineaarisesti. Geelirakenne
särkyi pinta-aktìivisen aineen pitoisuuden kasvaessa. Erityisesti
isoprôpyylimyristaattia sisältävän geelin viskositeetti väheni huomattavasti.

pH:n muutoksilla saatiin näkyvimmät erot geelin kiteisyydessä.
ibuprofeenikiteiden määrä väheni pH:n kasvaessa. Pinta-aktiivista ainetta
sisåltävissä geeleissä pH:n vaikutus geelin kiteisyyteen näkyi eri-tyisen.selvästi.

Etanoli ei vaikuttanut geelin kiteisyyteen. Säilffsaian vaikutus näkyi pH:ss_a 7.

Kiteiden koko kasvo¡ ã+ vi¡kon säilytyksen aikana, mutta samalla niiden määrä

väheni.
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