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Karies ja ientulehdus ovat maailmanlaajuisesti levinneitä suusairauksia, joiden taustalla on bakteerien muodos-
taman plakin kertvminen hampaiden pinnalle. Suun hoidossa eivät tavalliset menetelmät, kuten hampaiden
ha{aus fluorihammastahnalla ja hammaslangan käyttö aina riitä, vaan tällöin tarvitaan spesifsesti bakieereja
tappavia aineita kuten klooriheksidiiniä. joka on turvallinen, hyvin laajaki{oinen antimikrobinen aine ja josta
on hammaslääketieteessä vuosikvmmenten kokemus.

Bukkaalinen antotapa eli lääkeaineen annostelu posken ja ikenen väliin on ollut viime wosina ahkeran tutki-
muksen kohteena. Paikallisesti suussa vaikuttamaan tarkoitetulle lääkeaineelle se on yksi loogisimmista antota-
voista. Bioadhesiivisten eli limakalvolte kiinnitlyvien polymeerien avulla saadâan øbletti pysymään bukkaali-
alueella pitkiåikin aikoja ja samalla polymeerimatriksi toimii lääkeainetta hitaasti vapauttavana runkona.

Työn tarkoituksena oli kehiftää bioadhesiivisten polymeerien awlla klooriheksidiiniä hitaasti vapauttava buk-
kaalitabletti, jota käytett¿iisiin tilanteissa, joissa normaali suuhygienia olisi estynyt tai muuten vaikeasti toteutet-
tavissa. Formuloidut bukkaalitabletit sisälsivät 2,5mg klooriheksidiiniä, 75,7mg polvmeeriä, 0,16 mg natrium-
fluoridia sekä liukuainetta. Polymeereinä käytettiin kahta viskositeetiltaan erilaista hydroksipropyylimetyvlisel-
luloosaa ([PMC E4 ja El0) sekä metyyli-selluloosaa (MC AlsC). Tablettimassoja oli koìme erilaistâ polv-
meerien suhteen: I{PMC E4 100%,IIPMC ElO 100% ja HPMC E4 g7,syo-Mc AlsC 2,5o/o. Tabtettten tral-
kaisija oli 7 mm ja paino 80 mg.

Klooriheksidiinin vapautumista bukkaalitableteista tutkittiin USP )oilI:n mukaisen menetelmän petrimaljaso-
velluksella' Tässä menetelmässâ tabletit olivat vain yhdeltâ puolelta kosketuksissa väliaineen kanssa, kuten
tilanne on myös suussa olevilla tableteillla, jotka ovat kiinnit[vneinä ikeneen. Tabletit (2 kpl) kiinnitettiin väli-
àinepisaralla petrimaljan pohjalle ja päälle kiinnitettiin metalliverkko kuminauhoj.n 

"*ilu. Maljat laitettiiin
ioninvaihtovettä sisiiltävien väliainekammioiden pohjalle ja laitteiston lavar pyririvãt juuri verkkojèn yläpuolel-
la. In vivo -kokeessa verraftiin syljen klooriheksidiinipitoisuuksia käytettäessä formuloituja Uutkaatitaùtette¡a
(2x2,5mg). Sylkinäytteet analysoitiin HPlC-menetelm¿illä. Koehenkilöt (n=g) täyttivat iis¿iksi kaavakkeen,
jossa pyydettiin arvioimaan eri bukkaalitablenien käynömiellyttäv-y),ttã. Tabletit pãistettiin suusta kahdeksan
tunnin kuluttua arutostelusta ja niistä määritettiin jäljellä olevan klooriheksidiinin mäåirä spektrofotometriä
apuna käyttäen- Bukkaalitablettien mukoadhesiivisuutta tutkittiin LLOYDS materiaalientestauslaitteella mää-
ritt¿im¿illä maksimivoima, joka tarvittiin irrottamaan tabletti musiinista.

IYO osolttr, että klooriheksidiinibukkaalitableni on tolmrva systeemi. In vrtro -kokeessa el valmisteiden välil lä
ollut eroa. Sen SU aan in vrvo -kokeessa kä],tetfy PolYmeeri vaikutti klooriheksidinin vapautumiseen tableteista
Ja siten sen pitoisuuteen qyljessä. Suurimmat pitoisuudet sawtettiin HPMC E4.MC -tableteilla ja
viskositeetiltaan suunnta polymeeriä

plerummät
sisältävillä eli TPMC E 0 -tableteilla. Maksimipitoisuus sy ljessä

saawtettiin kaikilla valmisteilla 8 tunnin kohdalla. Terapeuttinen pitoisuusraja (2pClrnl) saavutettiin
tunnin kuluttua ja 4-6

SE säilyi I0- t2 tuntiin saakka nlppuen formulaatiosta. Valmisteiden välille el saatu eroa
testattaessa AUC-arvoja tilastollisesti toisiinsa. Ero tableteissa jáljellâ olevan klooriheksidiinin
formulaatioiden välillä

maanssa en
oli erittäin merkitsevâ. Eniten sitä oli FIPMC E 0- Ja vähiten FIPMC E4-MC

tableteissa. Koehenkilöt kokivat bukkaalitabletit hieman epämiellyttäviksi, kohtalaisen tai melko paljon
ärsyttäviksi, mutta maultaan hyviksi. }IPMC E4 -tabletit osoittautuivat näilrâ ominaisuuksiltaan parhaiksi.
Mukoadhesiivisuuskokeessa tablettien välillä oli tilastollisesti

Itarvittiin irrottamaan HPMC E 0- HPMC E4 -tabletit.
merkitsevä ero (p:0,0006) Suurin voima
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