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Osmoottisilla systeemeillä on kyky vapauttaa sisältämänsä lääkeaine 0. kertaluvun kinetiikkaa
noudattaen jopa yli 20 tunnin ajan. Niiden toiminta on myös elimistön liikkeistä ja pH:sta
riippumatonta. Lääkeaineen vapautumista osmoottisesta systeemistä voidaan säädellä
ympäröivän kalvon rakenteella tai paksuudella sekä lääkeaineytimen osmoottisilla
ominaisuuksilla. Tähän astiset tutkimukset ovat kåisitelleet enimmäkseen yksiosaisia osmoottisia
systeemejä ja niissä puoliläpiüsevänä kalvona käytettyjen päällysteiden vaikutuksia lääkeaineen
vapautumiseen. Osmoottisella moniyksikkövalmisteella saavutettaisiin tasaisen plasmakonsen-
traation lisäksi hyvin turvallinen sâädellysti lääkeainetta vapauttava lääkevalmiste.

Tutkimuksessa kehitettiin osmoottinen pellettivalmiste, joka sisälsi lääkeaineena hyvin vesi-
liukoista propranololihydrokloridia. Tarkoituksena oli tutkia neljän eri osmoottisen apuaineen
mannitolin, glukoosin, kaliumkloridin ja natriumkloridin vaikutusta lääkeaineen vapautumiseen
kalvopäällystetyistä pelleteistä. Kustakin osmoottisesta apuaineesta käytettiin kolmea eri pitoi-
suutta. Pelletit päällystettiin ammonioidulla selluloosa-asetaatti (CAT) -kalvolla. Pelleteistä
tutkittiin lälikeaineen vapautuminen dissoluutiokokein pH:ssa 1,5.

Kãytetyistä osmoottisista apuaineista mannitoli soveltui parhaiten propranololihydrokloridin
vapautumisen säätelemiseen. Mannitolin mä¿irän kasvu lisäsi låiäkeaineen vapautumisnopeutta.
Mannitolipelletit vapauttivat låüi.keainetta tasaisella nopeudella pidemmän aikaa kuin muut
pelletit. Glukoosipelleteistä saadut vapautumiskuvaajat eivät olleet vertailukelpoisia muiden
pellettien kanss4 sillä niiden pitkåi såülytysaika oli todennäköisesti syynä lääkeaineen odotettua
nopeamp¿mn vapautumiseen. Lääkeaine vapautui kaliumkloridia tai natriumkloridia sisältäneistä
pelleteistä tasaisella nopeudella ainoastaan lyhyen aikaa. Natriumkloridipellettien huonojen
tulosten syynä oli todennåiköisesti ainakin osittain apuaineen terävien kiteiden aiheuttamat
kalvon epätasaisuudet. Päällysteen måüirä oli alunperin laskettu tablettimuotoiselle valmisteelle,
joten pellettien suuren pinta-alan vuoksi muodostunut kalvo oli todenn¿iköisesti liian ohut. Näytti
myös siltä, että pelletti¡imissä inerttinä apuaineena käytetyllä kalsiumdihydrogenofosfaatilla
olisi ollut vaikutusta lääkeaineen vapautumi seen.
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