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Työn tarkoituksena oli tutkia miten toremifeenin, nikotiiniamidin ja parasetamolin fysikaalis-

kemialliset ominaisuudet vaikuttavat niiden vapautumiseen piigeelimatriisista. Lisäksi tarkoituksena

oli selvittää piigeelin ominaisuuksiin vaikuttavan prosessointi-pH:n ja valmistusmenetelmän vaiku-

tuksia läåikeaineen vapautumiseen ja piimatriisin hajoamiseen in vitro. Monoliiteillä turkittiin myös

s2iilytyksen vaikutusta, kolmen kuukauden ajan, toremifeenin vapautumiseen ja piioksidimatriisin ha-

joamiseen kahdessa eri lämpötilassa (25"C ja 40"C). Pakkausmateriaaleina sekä lasitölkki eträ riivis

laminaatti.

Piigeelit valmistettiin huoneenlåimmössä sooligeeli-menetelmällä lähtöaineina tetraetyyliortosilikaatti

(TEOS), vesi ja suolahappo. Lä?ikeaineet lisättiin hydrolysoituneeseen sooliin pitoisuudella, joka

vastasi I p-%o koko sooli painosta. Jokaiselle läZikeaineelle soolin prosessointi tapahtui kolmella pH-

alueella: pH 1, pH2,2ja pH 5. Vesi-alkoksidimoolisuhde pyrittiin pitlimään muuttumattomana R=

14,2. Valmistemuotoina olivat sumukuivatut mikropallot ja teflonmuotteihin valetut monoliitit.

In vitro liukenemiskokeet suoritettiin USP:n lapamenetelmällä. Väliaineena kaikilte valmisteille oli

kudosnestettä vastaava puskuri (pH 7,4). Toremifeenivalmisteiden toisena väliaineena oli maitohap-

poliuos (pH 2) ja nikotiiniamidi sekä parasetamolivalmisteille suolahapp-oliuos (pH 3). Väliaineesta

määritettiin spektrofotometrisesti vepautuneen lälikeaineen määrä ja hajonneen piimatriisin määrä.

Fysikaalisista ominaisuuksista tutkittiin mikroskoopilla monoliittien ulkonåikö ja pyyhkåüsyelek-

tionimikroskoopilla mikropallojen ulkonåikö. Lisäksi mikropallojen hiukkaskokojakauma mitattiin

hiukkaskokomittarilla.

Lttåikeaineen vapautumista ja piimatriisin hajomista voidaan kontrolloida valmistusmenetelmän avulla.

Sumukuivatuista mikropalloista lääkeainetta vapautui ja piimatriisia hajosi vähemmän verrattuna

monoliitteihin. Myös prosessointi-pH:lla on vaikutusta lä2ikeaineen vapautumiseen ja piimatriisin ha-

joamiseen. Erityisesti piin isoelektrisessä pisteessä, pH:ssa 2,2, valmistetuista piigeeleistä läåikeaineen

vapautuminen hidastui. Monoliittien såülytys kolmen kuukauden ajan olosuhdekaapissa hidasti tore-

mifeenisitraatin vapautumista piigeelimatriisista. Vanhentamislämpötilalla tai pakkausmateriaalilla ei

ollut vaikutusta läzikeaineen vapautumiseen tai piimatriisin hajoamiseen.
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