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Ibuprofeenin lciyno kroonisten kiputilojen hoidossa on yleist¿i. Tälloin l¿iäkkeeltä vaaditaan pitlcivaikutteisuuma
ja mahdollisimman vähäisiä sivuvaikutuksia. Aikaisemmin on todettu, että ibuprofeenia sisiilt¿ivien kovien
liivatekapselien biologinen hyvåiksikäytetlåvyys rektaalisesti annosteltuna on vastaava kuin oraalisesti
annosteltuna. Täm¿in tutkimuksen tavoitteena oli kehittiüi ibuprofeenista pitkävaikutteinen rektaalisesti
annosteltava kova liivatekapseli ja määrittÌüi siin:i käytet-vn apuaineen viskositeetin vaikutusta låüikeaineen i¡r
vifro -vapautumiseen ja imeytymiseen.

Kapselit sisÈilsivät ibuprofeenin (200 mg) lisåiksi yhtÌi seuraavist¿ t¿iyteaineista: hydroksipropyylimetyyli-
selluloosaa GIPMC) Kl00 tai K4M, laktoosi4 Carbopolia@ ETD 2050 tai ETD 2001. Kapseleille rehriin
Euroopan farmakopean annosvaihtelu-, jakelutarkkuus- ja hajoamiskokeet sekä USP:n liukenemiskoe.
Imeytymiskoe tehtiin HPMC:tä K100 ja K4M sistiltiineille kapseleille sekã vertailuvalmisteena käytetyille
laktoosia sisältaneille kapseleille. Imeytymiskoe suoritettiin kaksoissokkotutkimuksena vaihtovuoroperiaatteella
terveille vapaaehtoisille koehenkiloille. Aikaisemmin on todettu rektaalikapselien annostelutekniikan
harjoittelun ja kapselien parafiiniin kastamisen parant¿van imeyrymistuloksia. Siksi kapselit, joita annosteltiin
kaksi kenallaæ (2 x 200 mg), kastettiin parafiiniin ja nüden annostelua haqoiteltiin ennen imeyrymiskoetta.
Verinäytteit¿i keråittün 24 tunnin aikana 1l kappaletla koehenkilöä kohden. Erotettu plasma pakastettiin ja
määritettiin myöhemmin korkean erotusþvyn nestekromatogra^fia G{PLC) -laitteella. Tuloksista laskettiin
farmakokineettisi¿i parametreja, jotka testattiin tilastollisesti.

Imeytymiskokeessa kumpaakin t{PMClaatua sisiiltäneillä kapseleilla saadut huippupitoisuudet (18,2 ¡rglml
HPMC K4M ja 2l,l ¡tglml HPMC Kl00) olivat me¡kitsevästi pienemmät kuin referenssikapseleilla (30,0
pg/ûtl). 24 tunnin kuluttua kapselien a¡nostelusta oli plasmassa mitatt¿via ibuprofeenipitoisuuksia ainoastaan
HPMC:tä K4M sisältäneiden kapselien annon jälkeen. HPMCJaatuja sisältÌineillä kapseleilla AUCs2a¡,-arvot
(142,5 pg'h/ml IÌPMC K4M ja 156,3 ¡rg.h/ml HPMC Kl00) jäivat referenssikapselien arvoa (166,9 pg.t/ml)
pienemmiksi. Biologiselta hyv:iksilciytettävyydeltään HPMC:tä K100 sisältiivât kapselit olivat lähes
referenssikapselien veroisia ja edellisten tutkimusten perusteella myös oraalisten ibuprofeenikapselìen veroisia.
Niit¿i voidaan piui:i mahdollisina pitkävaikutæisina ibuprofeenivalmisteina.

HPMC-laatujen väliset erot farmakokineettisten parametrin suhteen eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
Polymeerin viskositeetin kasvu hidasti ibuprofeenn in vitro -vapautumista suhteellisesti huomaftavasti
enemm¿in kuin pitkitti rektaalista ime-v-rvmisui. In vitro - in vivo -korrelaatio oli huono HPMC:Iä sisältävill¿
ibuprofeenin rektaalikapseleilla.

Carbopoleista@ viskoosimmaksi oletettiin ETD 2001. Ibuprofeenin vapautuminen sitÌi sisältiineistä kapseleista
oli kuitenkin nopeamp¿ut kuin Carbopoliao ETD 2050 sisältiineistä kapseleista. Todettirn, ett:i Carbopolien@
käyftiytymistii künteissä lÈilikemuodoissa on vaikea ennustaa viskositeetin pH- ja kationiriippuvuuden vuoksi.
Carbopolit@ voisivat pieninä pitoisuuksina soveltua rektaalikapseleihin mukoadhesiiviseksi komponentiksi
imeyr..tvmrsti pitkittZimäÌin mutta eivät ainoaksi täyteaineeksi.
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