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Nestemäisiä lääkemuotoja käytetään pääasiassa lapsipotilaille sekä potilaille, joilla on nielemis-
vaikeuksia. Mikäli lääke joudutaan annostelemaan syöttöletkujen kautta, ainoa mahdollisuus on
antaa lääke nestemäisenä valmisteena. Useimpia lääkevalmisteita on saatavissa ainoastaan
künteinä arurosmuotoina. Tällöin ainoa keino valmistaa nestemäinen lääkevalmiste on tehdä se ex
tempore saatavilla olevista tableteista tai kapseleista. Niukkaliukoisista lääkeaineista on hyvin
vaikeaa formuloida liuosmuotoista läåikevalmistetta käyttämättä keraliuottimia, ja mikäli valmiste
on tarkoitettu käytettåivälsi keskosille, tulisi valmisteen sisältää mahdollisimman vähän apuainei-
ta. Suspensiovalmisteiden antamisessa syöttöletkun kautta on vaarana, että suspendoituneet
lääkeainehiukkaset tukkivat syöttöletkun, mikä afüeuttaa epätarkkuutta lääkkeen arurostelussa.
Syklodekstriinit muodostavat vesiliukoisia inkluusiokomplekseja lääkeaineiden kanssa. I¡r-
kluusiokompleksoimalla voidaan parantaa myös muita lääkeaineiden ominaisuuksia, esim. lisätä
niukkaliukoisten lääkeaineiden biologista hyväksikäytettävyyttä. B-syklodekstriinin johdannaisis-
ta eniten on tutkittu hydroksipropyyli-B-syklodekstriinin (I{PBCD) kykyä kompleksoida
niukkaliukoisia lääkeaineita sekä sen farmakokinetükkaa ja toksikologiaa. HPBCD:n toksikologiaa
ei tähän mennessä ole tutkithr vielä alle l2-vuotiailla.
Tämä tutkimus oli osana suurempaa projektia, jonka tarkoituksena on kehittää spironolaktonista,
jonka vesiliukoisuus on hyui^ pieni (30 pB/rnl),liuosmuotoinen lääkevalmiste annosteltavaksi
syöttöletkun kautta keskosille. Tämåin tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää sopiva määritys-
menetelmä spironolaktonin ja sen pääasiallisen hajoamistuotteen kan¡enonin kvantitoimiseksi
korkean erotusþvyn nestekromatografialla (HPLC). Lisäksi selvitettiin, miten eri substituutioas-
teen omaavat FIPBCD:t vaikuttivat spironolaktonin liukoisuuteen vesi- ja puskuriliuoksissa ja
miten HP B CD vaikuttaa veden pintaj äruritykseen.
HPBCD lisäsi spironolaktonin liukoisuutta merkittävästi: jo 1% (m/v) FlPBCD-liuokseen
spironolaktonin liukoisuus oli n. S0-kertainen sen vesiliukoisuuteen verrattuna. Keskosille
formuloitavan spironolaktoniliuoksen lääkeainepitoisuuden tulisi olla n. 3-5 mglml. Tältöin
spironolaktonin liuottamiseksi tarvittavan FIPpCD:n määrän tulisi olla n.2-4"/. (m/v). FtPBCD,
jonka substituutioaste oli pienempi, solubilisoi spironolaktonia enemmän kuin ÉIPBCD, jonka
substituutio oli suurempi. Sen sijaan pH:lla ei ollut mainittavaa merkitystä spironolaktonin
liukoisuuteen. Muodostuneen inkluusiokompleksin stoikiometriaksi arvioitiin mooliosuuksien
perusteella 1:2.

lo2% 1m/Ð FIPBCD:a pienen-si huomattavasti veden pintajännitystä. Tämän jälkeen vesiliuoksen
pintajännitys pieneni FIPpCD:n konsentraation funktiona, mutta pintajärnityksen pieneneminen
ei ollut enää läheskään ua.
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