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Lastenlääkinnän suurimpia ongelmia on lapsille soveltuvien lääkevalmisteiden
puuttuminen. Sairaala-apteekit joutuvat valmiitamaan kaupallisista lliäkevalmisteista
joko annosjauheita tai nèstemäisia valmisteita. Kun tableteista tai kapseleish ¿hdä¿in
suspensioita, ei ole tietoa valmisteen stabiiliudesta, liukoisuudesta åika biotogisesta
hyväksikäytettävyydestä.Kaupalliset låiäkevalmisteet sisältävät monia upuaineita. Jos
apuaineet on luokiteltu inakiiivisiksi, valmistajan ei tarvitse ilmoittä niitä edes
sairaala-apteekeille. Tutkimuksen tarkoituksenã oli kehitüia nykyisin käytettävien
annosjauheiden tilalle nestemäinen valmiste, joka pystytáän 

"nnort"l"-""osyöttöletkun kautta. Apuaineiden valintaan sekâ valmisiéen-osmolaalisuuteen tuli
kiinnitt¿ia erityisø huomiota.

Tutkimuksen låihtökohtina olivat niukkaliukoiset lääkeaineetja selluloosajohdokset.
Lääkeaineeksi valittiin esikokeiden ja määritysmenetelmän perusteeílu hydto-
klooritiatsidi. Väliaineeksi valittiin sellulo_osajoh-doksista (meryyiiselluloosa, ÑfC¡u
hydroksipropyylimetyyliselluloosa, HPMi), koska nè ti"¿"ttiin inertéitsi ja
turvallisiksi.gtytil keskosille. Selluloosajohdokset eivät imeydy ruoansulatuskana-
vasta eikä niillä ole hyperosmoottisia ominaisuuksia.

V?iliaineen viskositeetti mitattiin kapillaariviskosimetrillä sekã ennen autoklavointia
että autoklavoinnin jälkeen. Selluloosaliuosten viskositeetit pysyivät muuttu-
mattomina autoklavoinnin ajan, kun liuoksen pH:ta ei säãdetty. Sðttútoosatiuosten
pH säädettiin kuite¡kin sitruunahapolla pH koimeen hydrokloäritiatsidin säilyvyy-
den parantamiseksi. Sitruunahapolla sääãettyjen liuosien viskositeetit pieneníyi-vat
autoklavoinnin aikana sitä enèmmän, mi[ã suurempi pitoisuus liúoksessá oli
selluloosaa. Samoin viskositeetin-pienentyminen ruur"ïi,Ïun selluloosajohdoksen
molekyylipaino kasvoi. Mety_yliselluloosa óli herkempi lämpökäsittelyn vaÏkutuksille
kuin hydroksipropyylimetyyli sell uloosa.

Hydroklooritiatsidilietteiden annosvaihtelu tutkittiin korkean erotuskyvyn neste-
kromatografìlla.(HPLC). Mitä viskoosimpaa vãliainena lieneessa kayteitiin, sita
vaikeampi valmistetta oli ravistella tasa-aineiseksi. Tãmä heijastui -yór nãttËi¿en
annosvaihteluun. Matalaviskoosisilla lietteillä annosvaihteluäli vähäísempää kuin
korkean viskositeetin omaavilla. Lietteit?i valmistettiin sekä puhdasaineesta eiø table-
teista. Puhdasainelietteiden annosvaihtelu oli pienempää'kuin tableteista valmis-
tetuilla lietteillä. Myöì puhdasainelietteiden laäkeainepitoisuudet olivat lãhempänä
ilmoitettua pitoisuutta kuin tablettilietteillä.HPMC:sta valmistettu matalaviskoosisin
puhdasainel iete valittiin tutkituista lietteist?i parhai mmaksi.

Tutkimuksen tuloksena saatiin kehitettya lähes apuaineeton, myös keskosille
turvallinen lääkevalmiste.Valmiste voidaan-annostella iyöttöletkun lapi. ja sen annos-
vaihtelu on sallituissa rajoissa. Liete on lisäksi steriili eika siUa ole hypõrosmoottisia
ominaisuuksia.
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