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Farmasian laitos, Biofarmasian ja farmakokinetiikan osasto

Ibuprofeøri, polykarbofiili, kor¡at liirraækapselit" relcaarinen annostelu
- aírrctæ.O

Perinæisiin rektaalisiin li!åkemuotoihin verraüuna reldaalisesti annosættavat kovat liivatekapselit
lisäävät hoitomyöntyv¡rttä. Liiäkkeestä johturrat sivuvaikutukset vähenevã! kun niiden sisällon
koostumusta voidaan helposti vaihdella potilaan tarpeidør mukaan. Työn tarkoituksena oli
selvitlää, apuainekoostumulaen vaikutusta ibuprofeenin biologiseen hyveksilciytettåvyyteen
kovista lü'*aækapseleista relcaalisesti annosteltuna. Tarkoituksena oli sopivalla polykarbofiili-
pitoisuudella hidastaa ibuprofeenin imeytyrmstã peräsuolesta.

Tutkinar¡at kapselirralmisteet sisälsivät ibuprofeenia 200 mg. Apuaineina käyt€ttiin lalcoosia ja
polykarbofiiliä (Noveon AA-l*) seuraavin suhtein: Laktoosiaolykarbofiili 95:5; laktoosiaoly-
karboñili 90: l0; lalcoosilolykarbofiili 85: l5; laktoosi-polykarboñili 75:25. Referenssivalmisteer¡a
käyteüiin ainoastaan laktoosia sisältäviä ibuprofeenikapseleita. Kapselien sisällot ûiytettün 0-koon
kapseleihin Feton-laiteella.

Kaikki kapselikoostumukset tutkiüün Euroopan årmakopean mukaisesti. Kapseleista mãäriteúiin
jakelutarlkuus, hajoamiskoe ja annosr¿aihtelu. tbuprofeenin vapautumista kapseleista tutkittiin
USP:n pyörivã kori-menaelmällä.

Imeytymiskokeeseen r¡aliuiin dissoluutiokokeen tulosten perusteella kaksi kapselikoostumusta
Qaktoosiaolykarbofiili 95:5 sekå 85:15). Imeytymiskoe (satunnaistÉfrr.r kaksoissokkotutkimus)
tátiin kahdeksalta paastonneella koehenkilöllä. Imeytymiskoçäiviã oli kolrne (rraihtovuoroisuus-
periaate). Kaksi kapselia (400 mg ibuprofeenia) kostuteüün parafiiniin ja annosteltün peräsuoleen.
Verinäyfteet kerãüün 24 Þrnti,tn asti säãnnöllisin välein. Plasmat pakastetiin ja mãåriæuiin
myohemmin HPlC-meneteknållã.

Kailfri kapselit tii)dtivåt Eurocpan farmakqean mukaiset r¿aæimukset jakelutarkkuuden,
annosr¿aihælun ja hajoamiskokeen osalta. Liukenemiskokeessa tutkitut polykarboñilþiøisuudet
hidasti\¿at ibrprofeenin rrapautumi*a. Ibuprofeenin vapautuminen oli hitainta r¡almisteesta, jossa
polykarbofiiliä oli käytetty 15 o/o apuaineseoksen maãrãstå.

Ime¡ymiskokeen tulosten perust€ella polykarbofiilin lisä¿iminen hidasti ibuprofeenin vapautumis-
nçeuü:" jolloin huippupitoisuus jäi huomaüavasti alhaisemmaksi lalcoosikapseleihin verrattuna.
Tutkituista relcaalikapseleista parhaiten ibuprofeenin imeytymistä hidasti apuainekoostumirs,
jossa polykarbofülin osuus oli 5 % lalcoosin maäråstã. Polykarbofüliã 15 % sisåhäneillå relcaati-
kapseleilla viskositeetin kasvu hidasti lükaa ibuprofeenin r/apautumista ja imeytymista, jollôin
plasman ibuprofeenipitoisuus jai hytn" alhaiseksi. Suuret hajurut tuloksissa johtuivat osaksi
kodrenkilöiden välisistã fßiologisista eroista (mm. perasuolen pinta-ala sekà ulostusrefleksin
toiminta) selcå annostelun hankaluudesta. Oikealla annostelutekniikâlla on tårkeä merkitp paran-
n€dtaessa ibuprofeenin biologista hyv¿iksikäf€{tåvrytà rektaalisesti annostelluisa, kovista
liivatekapseleisa.
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