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Perinteisillä säädellysti lääkeainetta vapauttavilla valmisteilla, jotka noudattavat 0-kertaluvun
kinetiikkaan, saadaan elimistöön tasainen låiäkeainepitoisuus. Koska monet sairaudet tai nii-
den oireet vaihtelevat vuorokauden ajan mukaan, niin näillä valmisteilla ei saavuteta parasta
hoitovastetta,vaan låiäkeainepitoisuus elimistössä pitäisi olla suurin silloin, kun sairaus tai sen
oireet ovat pahimmillaan. Työssä valmistettiin puristuspåiällystystabletteja, joiden tarkoituk-
sena oli vapauttaa lääkeaine 6-8 tunnin kuluttua annostelusta. Tällöin mahdollistetaan
låiäkkeen ilta-annostelu ja sairauden aamuoireet helpottuisivat.

Puristuspäällystystableteissa läfüeaineen vapautumista säätelevänä polymeerina käytettiin
kahta eri hydroksipropyylimetyyliselluloosalaatua (HPMC), jotka erosivat toisistaan
viskositeetiltaan. Tableteissa päällysteen mËiärä oli 180 mg,240 mg tai 300 mg.
Mallilåiäkeaineena oli ibuprofeeni, joka sijaitsi kokonaan tabletin ytimessä tai 80 % siitä oli
ytimessä ja loput påiällysteessä. L?iäkeaineen vapautumista tutkittiin USP XXII:n pöyrivälapa-
menetelmällä. Imeytymiskokeet tehtiin kahdella valmisteella, joiden päällysteen måiärä oli
180 mg ja se sisälsi HPMC K4M 50 % sekä Kl00 50 Yotaipelkästään HPMC K100.
Plasmanäytteet määritettiin HPLC:llä.

Työ osoitti, että puristuspäällystystableteilla, joiden påiällyste sisältää HPMC:tä, saadaan
aikaan lääkeaineen såiädelty vapautuminen ja imeytyminen määrättynä ajankohtana. Tähän
voidaan vaikuttaa påiällysteen mËiärällåi viskositeetilla ja lääkeaineen jakautumisella
påiällysteen ja ytimen välillä. Kun päällysteen viskositeetti tai määrä nousi, niin låiäkeaineen
vapautuminen ja imeytyminen hidastui. Kun osa lääkeaineesta sijaitsi päällysteessä, niin
vapautumisessa ei esiintynyt viivettä. Tavoiteltuun huippupitoisuuden ajankohtaan ei
kuitenkaan täysin päästy, koska päällysteen viskositeetti oli hieman liian korkea. Lähimmäksi
halutfua huippupitoisuutta påiästiin valmisteella, jonka päällyste sisälsi HPMC K4M 50 %
sekä Kl00 50 % ja ydin 80 % ibuprofeenista. Päällysteen viskositeetin alentamisella voitaisiin
päästä lähemmäksi haluttua arvoa.
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