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Puolikiinteitä nifedipiininatrikse j
niä, valuristettiin yhdeksästä eri G

tanista kahden nassan seoksista. Ge

5-1O oCttt. massan sulamispisteen y
sekoitettiin sulaan massaan. Massa
tilIä kovaliivatekapseleihin. Kapse
100 mg. Nifedipiinin liukenenisen 1
kittiin jakeJ-utarkkuus, hajoamlsaik
jakautumi-nen ja pitoisuus sekä nife
Lisäksi matriksien rakennetta tarka
pil1a. Nifedipiinin lj-ukeneminen tu
korirr menetelmãI1ä käyttäen väliain
lisulfaattia.
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Tutkinuksen tavoitteena o1i tutkia Geluci re masso jen HLB-
arvojen ja sulamispisteiden vaikutusta nifedipiin.in liuke-
nemiseen kovaliivatekapseleihin jaelluista puolikiinteistä
natrikseista.

a, jois¡a 10 Z nifedipii
elucirÊ'" nassasta ja muu

ILlucire'" massa sulatettii
läpuolella. Nifedipiini
jaettiin Eppendorf^" PiPe
Ieiden tavoitepainona oI
isäksi kapseleista tut-
a, nifedipiinin tasainen
dipiinin haj oamistuottee
steltiin termomikroskoo-
tkittiin USP:n "pyörivä
eena 0, J 7" natriumlauryy-

Annosteltaessa puolikiinteät matriksit kapseleihfrn tilavuu-
d,en mukaan natriksien keskipaino kasvoi_Gelucftre" massan
HlB-arvon suuretessa. Mitä korkeanpi Gelucire'" ¡nassan HLB-
arvo oli sitä paremnin nifedipiini l-iukeni massaÊn valmis-
tuslänpötilassa. Matri-kseihin nuodostui Gelucire" 55/18
massan kanssa kiinteä liuos. Muiden nassojen kanssa nifedi-
piini muodosti kiinteän dispersion. Nifedipiinin l-iukenemi-
seen Gelucire" matrikseista vaikutti voimakkaasti massan
HLB-arvo ja vesiliukoisuus. Myös nassojen sulamispisteiden
vaikutus nifedipiinin Ìiukenerniseen tuli selvästj- esille,
erityÍ-sesti nassojen HlB-arvgjen pienentyessä. Parhalten
nifedipiini liukeni Gelucire" /n/n/1ln matrikseista. Kaikilla
muilla matrikse!1Ia jokg massan pieni HLB-arvo tai korkep
sulamispiste hidasti nifedipiinin l-iukenemista. Geluclre'-
50/02 natrj-kseista nifedipii-nin liukeneminen oli hitainta'
koska sitä liukeni ainoastaan matriksien pinnalta. Täutä
massa hidasti myõs siitä valnistettujen seosnatriksien
hajoanista. Muista seosnatrikseista nifedipiinin liukenemj--
nen oli pitkä1ti ennustettavissa seoksessa käytettyjen
yksittäisten nassojen nifedipiinin liukoisuustulosten mukaan
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