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Tutkimus oli osa Orion Yhtymä Oy Orion lääketeollisuuden suolistotulehdusprojektia, jossa on etsitty
optimaalista oraalista l2iäkeformulaatiota uuden, tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon kehitetyn
lääkeainemolekyylin, OR-1384, vapautumisen kohdentamiseksi paksusuoleen. Erikoistyön
tarkoituksena oli kehittää yksiosainen enteropäällystetty matriksitablettiformulaatio, joka pystyy
kuljettamaan lääkeaineen kohdealueelle paksusuoleen ja vapauttamaan sen siellä pitkitetysti. Tabletin
enteropåiällysteen oli tarkoitus estää lääkeaineen vapautuminen mahassa ja ohutsuolessa,
matriksirungon vuoksi lääkeaine vapautuisi þaksusuolessa pitkitetysti, Malliaineen formulaatioissa
käytettiin furosemidia, joka muistuttaa OR-1384:ää fysikaalisilta ominaisuuksiltaan.

Tablettien matriksirungon muodosti joko pH:sta riippumaton, geeliytyvä hydroksipropyyli-
metyyliselluloosa (HPMC) tai pH:sta riippuva, geeliytymätön polymetakrylaatti Eudragit S.
Matriksitabletit päällystettiin etanolipohjaisella Eudragit S enrerokalvopäällysteellä, joka liukenee
pH:n ollessa yli 7.

Furosemidin vapautumista tableteista tutkittiin dissoluutiokokein kolmessa fosfaattipuskuriliuoksessa,
joiden pH:t olivat 5,0, 6,8 sekä7,4,ja jotka kuvasivat olosuhteita, joille valmiste elimistössä altistuu.
Enterokalvon kestävyys arvioitiin enterotablettien hajoamiskokeiden avulla pH:ssa 2.

Furosemidin vapautuminen oli vähäistä pH:ssa 5,0 yhdisteen niukkaliukoisuudesta johtuen. Sen sijaan
pH:ssa 7,4 HPMC:aa sisältäneet tabletit vapauttivat lääkeaineen pitkitetysti 24 tunnin aikana, mikä
vaikutti varsin lupaavalta. Sen sijaan pH:ssa 6,8 samat tablettiformulaatiot vapauttivat lääkeaineen jo
1-2 tunnin aikana. Syynä oli todennliköisesti fosfaattipuskurien välinen ero niiden ionivahvuudessa,
eikä ero pH:ssa, mikä on tosin varmistettava lisätutkimuksissa. In vitro -kokeiden perusteella matriksi-
rutrkona geeliytymätöntä Eudragit S:ää sisältäneet tabletit vapauttaisivat lääkeaineen todennäköisesti
jo ohutsuolessa.

In vitro -kokeet osoittivat, että enteropäällystetyn matriksitablettiformulaation kehitystyötä on
mielekästä jatkaa edelleen. Kehitystyö vaatii kuitenkin vielä huomattavaa kehityspanosta. In virro -
kokeiden pohjalta arvioituna geeliytyvää polymeeria sisältäneet valmisteet vaikuttivat lupaavimrnilta
mahdollisuuksilta kohden taa lääkeaineen vapautuminen pääasiassa paksusuoleen. Valmisteille olisi
suoritettava ensi tilassa in vivo -tutkimus pienellä koehenkilömäärällä, jotta lääkeaineen pitkitetty
vapautuminen tai lääkevalmisteen pitkitetty hajoamisnopeus voidaan osoittaa myös fysiologisessa
ympäristössä. Tablettien valmistusmenetelmä vaikutti varsin tuotannolliselta.
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