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Aikaisemmissa tuÈkimuksissa on todeÈtu, eLtá ibuprofeenin imeytyminen
kovista liivatekapseleista rektsaalisesti annostelt,una on epát,åydetlistä
ja vaih¡elu koehènkilðiden vå1i11å on suurta. 1Yön tarkoitukser¡a o1i
tutkia kovien liivat,ekapseleíden annostelun harjoittelun ja kapseleiden
liukastusaineeseen kosauÈtamisen vaikutusta ibuprofeenin imeytymiseen
peräsuolesta. Lisäksi tarkoituksena oli sel-viEÈää tietUyjen tåyteaineiden,
laktoosin ja hydroksipropyylimetyyliselluloosan, vaikutusta ibuprofeenin
biologiseen fr1.trälcsikäytettäv)4fteen ja imeytymiseen kovista liivaE,ekapse-
leistã rektaaiisesti annosteltuna sekå verrata saatuja tuloksia tiettyihin
muihin ibuprofeenin annostelumuotoíhin.

valmistetuille kapseleille suorit,ettiin Euroopan farmakopean mukaínen
hajoamiskoe, jakelutarkkuus ja annosvaiht,elu. Lisäksi kapseleille tehtiin
USÞ xxII: n muÈainen liukenemiskoe. Ibuprofeenin irneytymist¿i rektaalisesti
tuÈkittiin terveillå vapaaeht,oisil]a koehenkilÖi11å (n=8) . Imeytymistut-
kimuksissa (sacunnaistetruja kaksoissokkotutkimuksia) koehenkilöt annost,e-
livat kaksi kappaletta (=400 mg ibuprofeenia) kovia Liivat,ekapseleita
kerta-annoksena (yhtenå tutkimuspåiv¡inå) vaihtovuoroisuusperiaatt,eella.
KoehenkilóÈ olivats harjoítelleet kapseleíden annostelua ennen imeytyrnis-
tut,kimuksiin osallistumista. Verinåytteitå keråttiin yhden tutkimuspåivån
aikana 10 kappalet,t,a yhdelt:i koehenkiLöltä. Verinåytteistå eroteÈÈiin
plasma sentrifugoimalla ja pakastettiin myöhernpåä HPLC-mååritystå varten.
iuloksista laskettiin keskeiset farmakokineetLj-set parametrit' jotka
testatÈiin t,ilasto]lisesti .

parafiiniin kostutetuista ainoastaan ibuprofeenia sisältäneistä kapseleis-
t,a ibuprofeeni imeytyi tåydellisemmin (AUC=125,3 mgh/1) kuin kostuttamat-
tomisltra kapseleista (AUC=I04,t mg}t/ 1) . MitatuÈ C*-arvot olivat kostute-
tuilla kapèelei1J,a 25,7 mg/1, kun se kostuttamattomilla kapseleilfa oli
1,9,3 mg/I. Laktoosia tåyueaineena sisält¿ineistå kapseLeista ibuprofeenin
imeytyãyt osuus (AUC=128,2 mgh/I) oti vastaava kuin ainoastaan ibuprofee-
nia sisälÈåneisrå kapseleista. Hydroksiprop¡¡limetyylisellufoosaa sisä1tä-
neistä kapseleista ibuprofeenin keskimååråinen imeytynyt osuus o1i 90,5
mgh/1. Samoin imeytymisvaihe ofi selvåsti matalin. Oraalisesti annos-tel-
tuiffa ainoastaan ibuprofeenia sisåItånei11å vertailukapseleilla AUC-kes-
kiarvo oli l-34,2 mgh/I.

Imeytymist,utkímuksissa rnåäritetyt plasman ibuprofeenipitoisuudet olivat
sefvaãti suurempia ja vaihtelu koehenkilöiden vä1í11å vähäisempåå kuin
aikaisemmissa yliopiston apteekissa suoritetuissa ibuprofeenirektaali-
kapseleita koskevisêa tut¡<ímuksissa. lutkimrsten tulokset osoittivat, ettå
koi¡ien liivatekapseleid,en rektaalisessa annosEel-ussa on kiínnitettåvå
ríittåvästi huomióta annostelutekniikkaan. Kapseleíden kostuttaminen para-
fiiniin helpotti annostelua- Ibuprofeenia sisåIt,åneíden kovíen liívatekap-
seleiden suirteellinen biologineñ hyvåksikåytettårry-l¡s rektaalisesti annos-
Eeltuna on vastaava kuin oraalisestikin annosteltuna. Ibuprofeenin
vapautumiseen ja imeytymiseen kovísta liivatekapselej.sta voídaan vaikuttaa
api.raineilta myös reÈtàatisesti annostelÈuna. KåyteÈty_ hydroksipropl4¡1i-
mèt¡¿tise11ulôosa aiheuÈÈi selvästi hidastuneen ibuprofeenin imeytymisen.
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