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Suomen apteekkariliitto tuo markkinoille uuden annosjauhevalmisteen, parasetamoli-
kofeiini-annosjauheen, jonka koostumus on 500 mg parasetamolia ja 100 mg

kofeiinia. Monet jauhemaiset särkylääkkeet ovat poistuneet viime vuosien aikana
apteekkien hyllyiltä, sillä ne ovat olleet suurimmaksi osaksi useiden analgeettien
yhdistelmävalmisteita ja Suomen Lääkelaitos on asettanut niiden tehon ia
turuallisuuden kyseenalaiseksi. Koska parasetamolija kofeiini ovat laajasti käytettyjä
lääkeaineita, tiedetään, että niiden yhdistelmävalmiste on tehokas ja terapeuttisilla
annoksilla turvallinen analgeetti. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että kofeiini on
erityisen hyvä lisä parasetamolivalmisteeseen, sillä kofeiini tehostaa parasetamolin
a nal geettista vaikutusta I isäämättä ku iten kaan toksisu uden riskiä

Riittävien säilyvyystutkimusten tekeminen on edellytyksenä lääkevalmisteen
markkinoille saattamiselle. Kun kyseessä ovat tunnetut lääkeaineet, tässä
tapauksessa parasetamoli ja kofeiini, ja lääkevalmiste kuuluu apteekissa varastoon
valmistettaviin lääkkeisiin, riittävät ns. lyhytkestoiset säilyvyyskokeet, noin 6 kk:n

aja lta, val misteen säilyvyyden ta kaam iseksi.

Säilyvyystutkimuksia varten kehitettiin HPlC-menetelmä, joka erotteli parasetamolin,
kofeiinin ja niiden hajoamistuotteet toisistaan. Ajo-olosuhteet olivat: ajoliuos 50 mM
KHzPO¿ vesiliuos: MeOH 80:20 pH 3,6 väkevällä HCI:lla säädettynä, virtausnopeus 1

ml/min, injisointitilavuus 20 pl ja mittausaallonpituus 270 nm. Kehitetty HPLC-
menetelmä validoitiin ICH:n ohjeiden mukaan. Validointiparametrejä olivat
spesifisyys, mittausalue, lineaarisuus, tarkkuus ja toistotarkkuus. Lisäksi validoitiin
vakaus.

Annosjauheita tutkittiin noin 6 kuukauden ajan ICH:n ohjeiden mukaan, joissa

olosuhteetolivat 25oC + 2oC I 60 %RH t 5 % RH ja40oC + 2oC I 75 o/o RH t 5 % RH

sekä jääkaapissa ja lämpökaapissa. Lisäksi näytteitä otettiin annosjauheista, jotka oli
altistettu valolle ja niistä, joiden kanssa selvitettiin pakastamis- ja sulattamissyklin
vaikutusta.

Säilyvyystutkimuksia varten annosjauheita oli tehty hyvin pieni erä, koska
jakeluominaisuuksiltaan hyvää parasetamolia ei tilapäisesti ollut saatavilla. Tästä
aiheutui suuri annosvaihtelu, joka häiritsi tutkimuksia, koska ei tiedetä, johtuuko
annosjauheiden pitoisuuden lasku huonosta säilyvyydestä vai annosvaihtelusta.
Kuitenkin näiden tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että
parasetamoli-kofeiini-annosjauheet ovat hyvin säilyviä normaalissa huoneen
lämpötilassa. Tutkimusten valossa kestoajaksi parasetamoli-kofeiini-annosjauheille
voisi suositella ainakin 1 vuoden kestoaikaa.
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