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kontrolloitu vapautuminen, ibuprofeeni, puristeptiällystetty, natri

Perinteisesti on ajateltu, että pitkeiaikaissairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden pitoisuus
plasmassa pitäisi olla mahdollisimman tasainen ympäri vuorokauden. Mutta nyt on huomattu,

että sairauden oireet vaihtelevat worokauden ajan mukaan. Esimerkiksi astmassa ja sydän-

verisuonitaudeissa oireet ovat usein pahimmillaan aamuyöllä. Tätä varten on pyritty kehittämään

ajan funktiona kasvavasti ltiäkeainetta vapauttava valmiste. Tällaisen voisi annostella illalla
ennen nukkumaan menoa ja sen maksimipitoisuus plasmassa olisi aamuyöstä. Täm?in työn

tarkoituksena oli kehitt¿iä tällainen puristepäällystetty tabletti käyttäen kuoren polymeerinä
polymeeriketjultaan ja viskositeetiltaan erilaisia natriumalginaatteja eri määrät. Lääkeaineena

käytettiin ibuprofeenia.

Tabletti koostui ytimestä ja kuoresta. Ytimessä oli lääkeainetla33 mg. Kuoressa oli lääkeainetta

67 mg jalisåiksi ibuprofeenin vapautumista hidastavaa polymeeriä, natriumalginaattia. Tabletteja

tutkittiin dissoluutiokokein ja koirilla tehtiin röntgentutkimus kayttäen tableteissa läåikeaineen

sijasta bariumsulfaattia. Tabletit näþivät röntgenkuvissa ja voitiin havaita milloin tabletit

hajosivat mahassa. Dissoluutiokokeiden tuloksista piinettiin kumulatiiviset ja nopeutta osoitta-

vat kuvaajat. Kuvaajista laskettiin nopeusvakiot ja käännepisteet. Tuloslistasta poimittiiîfsoy"-
jatrr*-arvot.

Havaittiin polymeerin viskositeetilla olevan suurempi merkitys lääkeaineen vapautumisno-

peuteen kuin polymeerin måiåirällä. Lääkeaineen vapautuminen hidastuu kun polymeerin

viskositeetti kasvaa. Polymeeriketjun rakenteella oli vielä suurempi merkitys kuin viskositeetilla.

Suuren osuuden mannuronihappoa (ManucolR) polymeeriketjussa sisältävät natriumalginaatit
muodostavat löyhemmän geelin kuin guluronihappoa (ManugelR) suurimman osan sisältävät.

Manucolit vapauttavat ibuprofeenia nopeammin kuin niiden viskositeettiensa mukaan pitaisi
verrattaessa niitä Manugeleihin. Tässä tutkimuksessa käytetyillä polymeerien määrillä ei ollut
vaikutusta ibuprofeenin vapautumisnopeuksiin.

Lopputuloksena oli, että näiden tutkimusten valossa nàyfiaîi mahdolliselta kehittää

puristepäällystetty tabletti, jonka huippupitoisuus saavutettaisiin noin 6 tunnin kuluessa.

Tällaisen tabletin polymeerinä voisi olla joko Manucol tai Manugel.
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