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Farmasian laitos, biofarmasian ja farmakokinetj-ikan osasto
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tkimuksen tarkoituksena oli selvittää ovatko kaksi suomes-
a markkinoilla olevaa Ciltiatseemivalmistetta biologisesti
anìanarvoj-sj-a ja vaikuttaako ruoka dirtiatseemin imeytymis-
opeuteen tai imeytyr.reen tääkeaineen määräËln näistä valmiste
- Tutkitut valmisteet orivat 60 mg:n Dilzem ja cardizem tatit. rn vitro vapautumiskokeiden pohjalta miãtittiin ennus

avatko vapauturnisnopeuskuvaajat seerumin dirtiatseemipitoi-
uus /aika-kuvaaj ia.
iLtiatseemin vapautumista valnristeista tutkittiin liukenem

(s
elaitteelÌa (Ph. Eur:in pyörivä kori- menetelmå) pH 1,2:ss
imuloitu mahaneste usP xxrr) ja pH 7,5:ssåi (simuroitu suol
ste). rmeytymiskoe suoritettiin kerta-annoskokeena vuorova

teluperiaatteella kymmenell¿i koehenkilöI1ä sekä paastotilan-
teessa, että aterian yhteydessä. Verinäytteitä kerättiin kah-

ksan tunnin pituinen ajanjakso. Dirtiatseemi määritettiin
eerumista HPLC-menete]-mällä.
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ta

vitro kokeessa pH 1,2:ssa valmisteet eivät eronneet toj-sisan. Kun väliaineen pH ori 7,5 dirtiatseemin vapautumisnopeu
lzem val-misteesta oli 1,5 tunnin jätkeen selvästi hitaamþij-n cardizem varmisteesta ja vapautuneen lääkeaineen määräi noin 25 å pienempi. rmeytymiskokeessa val-misteet eivät

L

o]-
ronneet toisistaan tilastollisesti merki-ttävästi. vaikka l_ä
eaineen vapautuminen valmisteista näytti in vitro kokeen pe-
usteella olevan pH:sta riippuvaista, ruualla ei ollut vaiÈu-usta biologiseen käytettävyyteen kummastakaan valmisteesta.Biologisen samanarvoisuuden testissäkin valmisteet osoittautu
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