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Kalvon j a
keaineen

Furosemidi on veteen Iähes liukenernaton Iääkeaine, jota
käytetään diureettina. Furosemidi aiheuttaa nopean ja voi-
makkaan sekä kestoltaan lyhyen diureesin. Kehittämäl1ä
furosemidist,ä hitaasti 1ääkeainetta vapauttava val-miste
pyritään alentamaan voimakasta diureesia. Tä1löin diureesin
kest,o pitenee ja haittavaikutukset vähenevät. Eräs tapa
valmistaa hitaast.i lääkeainetta vapauttava vaLmiste on pääl-
lystää tabletit, kalvoIla. Täl1öin kalvo t,oimii lääkeaineen
vapautumisen säät,etijänä. Tässä työssä valmistettiin koi-
ralle tarkoitettuja, yksiosaisia kalvopäällystettyjä furo-
senidiLablet,t,e ja. Työssä tutkittiin erityisesti kalvon ja
ytimen koostumuksen vaikutusta furosemidin vapautumiseen
kalvopäällystetyistä tableteista.
Työssä valmistettiin tabletteja, joissa täyteaineina käy-
tet,tiin joko vesiliukoista mannitolia tai veteen liukenema-
t,onta dikals j-umvetyf osf aat,t,ia. Koska f urosemidin liukoisuus
paranee pH:n noustessa, ytimeen lisättiin pH:n säätäjäksi
kaliunkarbonaattia. Tabletit pääl1yst.ettiin liukenematto-
ma11a etyyliselluloosakalvolLa, jonka 1äpäisevyyttä säädel-
tiin vesiliukoisen hydroks ipropyytimetyyliselluloosan
( HPMC ) avuIIa. Tabletit päällystettiin leijupetitekniikal-
la. Lääkeaineen liukenemista tableteista seurattij-n Euroopan
farmakopean mukaisella liukenemiskoelaitteella. Liukenemis-
kokeiden perusteella valittiin sopivat valmisteet koirilla
t,ehtäviin imeyt,ymistutkimuks iin .

Kun tablett,ien täyteaineena oli mannitoli, kalvo repeytyi
liukenemiskokeen aikana osmoottisen paineen vaikutuksesta.
Sen sijaan dikalsiumvetyfosfaatti sopi hyvín täyteaineeksi
ja furosemidi vapautui hitaasti. Kaliumkarbonaattia tarvit-
tiin vähintään 20 mg:aa, jotta riittävä määrä furosenidiä
vapautui tableteista. Furosemidin vapautuminen nopeutui, kun
HPMC:n määrä kaLvossa J.isääntyi. Imeytymistutkinuksiin
valittiin tabletit, jotka sisälsivät dikalsì-umvetyfosfaattia
sekä 20 tai 30 mg kaliurnkarbonaattia. Plasman korkeita
huippupitoisuuksia ej- kuitenkaan saatu tasoitettua näiden
valmisteiden avuLla ja furosemidin imeytyminen eri koirilla
vaihteli suuresti. Tabletej-sta liuenneen ja imeytyneen
furosemidimäärän väli11ä havaittiin selvä korrelaatio.
Tulokset osoittivat, että kalvon ja ytimen koostumuksella
oli vaikutusta furosemidin vapautumiseen kalvo päällyst,e-
tyistä tableteist,a.
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