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iiffiffisiin saakka on pyritty valmistamaan sellaisia kontrolloidusti lââkeainetta vapauttavia
lääkevalmisteita, jotka vapauttaisivat lâäkeainetta tasaisella nopeudella ja nâinollen pitäisivät
yllä tasaista lääkeainepitoisuutta plasmassa. Mutta kun havaittiin, että on olemassa monia

sairauksia, joissa oireet eivät esiinny sattumanvaraisesti vaan ne vaihtelevat ennustettavalla
tavalla 24 tunnin aikana, alkoi uuden kontrolloidusti läakeainetta vapauttavan lääkevalmisteen
kehittaminen. Lääkevalmisteen, josta lääkeaineen vapautuminen kasvaisi ajan myötåi ja olisi
nopeimmillaan tiettynä aj ankohtana anno stelun j alkeen.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittaa puristuspäällystystabletti, josta läâkeaineen
vapautuminen kasvaisi ajan myötã ja olisi nopeimmillaan 6-8 tuntia annostelun jâlkeen. Tässä

työssâ tutkittiin myös, miten pH vaikuttaa l¿iäkeaineen vapautumiseen puritus-
pâällystystableti sta.

Mallilaakeaineina kaytettiin ibuprofeiinia ja pseudoefedriinihydrokloridia. Lääkeaineiden
vapautumista sâädeltiin Methocelin@ hydroksipropyylimetyyliselluloosalla GIPMC) K100 ja
K4M tai K100 CR ja K4M CR. Lisäksi tabletit sisâlsivâr kaliumkarbonaartia, suorapurisruvaa
laktoosia, magnesiumstearaattia ja talkkia. Tableteille tehtiin Euroopan farmakopean mukaiset
annosvaihtelu- ja jakelutarkkuuskokeet sekä USP:n mukainen liukenemiskoe.
Pseudoefedriinitablettien liukenemista tutkittiin 4 eri pH:ssa.

pH:lla ei ollut merkittävää vaikutusta PE:n vapautumiseen puristuspäällystystabletista, kun
vapautumista sâädeltiin Methocelin@ F{PMC K4M:llä ja K100.lla. Târkeâmpi merkitys oli
kuoren polymeerikoostumuksella. Kun vapautumista säädeltiin pelkzillá Kl00.lla,
vapautuminen oli nopeampaa kuin valmisteista, joiden kuoriosassa oli myös K4M:ä2i.

Lääkeaineen vapautumisnopeutta puristuspäällystystabletista voitiin säâtää muuttamalla tabletin
kuoriosan polymeerikoostumusta. Lisättäessá matalamman viskositeetin omaavan polymeerin
osuutta kuoren polymeerista vapautuminen nopeutui. Nâin oli myös mahdollista valmistaa
lääkevalmiste, josta lääkeaineen vapautuminen kasvoi ajan myötâ.

Kun laäkeainetta sijoitettiin sekâ puristuspåâllystystabletin ytimeen että kuoreeen, saatiin
aikaan kaksivaiheinen vapautuminen. Toisen vapautumisvaiheen alkamisnopeuteen vaikutti
kuoren polymeerikoostumus. Toinen vaihe alkoi sita nopeammin, mitä matalampi oli
polymeeristâ koostuvan geelin viskositeetti. Jos lääkeainetta sijoitettiin pelkastaan
puristuspäällystystabletin ytimeen, lääkeaineen vapautumista edelsi viive.
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