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Tutkimus on osa Orionin tuotekehitysprojektia, jossa on kehitetty yhteistyössã Helsingin
yliopiston Biofarmasian osaston kanssa sopivaa oraalista formulaatiota uudelle, paikalli-
sesi suolistossa vaikr¡ttavalle lääkeaineelle. Tåssä erikoistyössä jatkettiin Harkin
erikoistyõssä (1997) kehitetyn Eudragifs 100 -polymeerilla enæropäållystetyn hydroksi-
proplylimetyyliselluloosa (I{PMC) -matriksitabletiformulaation in vitro ominaisuuksien
selviüämistã, sekä tÊhtiin rôntgenologinen in vivo tutkimus, jossa tarkasteltiin valmisteen

.geeliyq¡rnista ja kulkeutumista koiran ruuansulatuskanavassa. Lisäksi valmisteesta
valmisteüiin ibuprofeenia sekå furosemidiä sisãltäviå tabletteja imeytymistutkimuksen
avulla tehtãvää farmakokineettista todistamista varten, mutta imeytymis¡¡tkimusta ei vielä
tehty.

Ha*in erikoistyössãt (1997) valmisteu¡ille tablaeille nyt tehty in vitro dissoluutiokoe
(USP:n mukaisessa pH 6,8:n fosfaattipuskurissa) varmisti siinã havaitun huonon geeliy-
tlmisen johtuneen silloin käytetyn puskurin suuresta ionivahvuudesta.

Radiografista kuvantamista vart€n pyritün formulaæioon sisällyuämäan varjoaine siten,
ettã se muilta osin ja in vitro ominaisuuksiltam, sailyisi mahdollisimman paljon alkupe-
råisen kaltaisena. In vitro omin¿isuuksien penrsteella röntge,lrûrtkimukseen valiüiin kaksi
formulaæiota. Bariumsulfaatin lisãksi fi¡rosemidiã sisãltãneelle röntgenformulaatiotle
æhtän in vitro dissoluutiokoe (USP:n mukainen fosfaatipuskuri pH: 5,0, 6,9 ja7,4).ph-
muutos välillä 6,8-7,4 vaikutti huomatavasti läãkeaineen vapautumista edeltãvän lag-ajan
Piû¡úeen. Rõntgenfonnulaation pH:ssa 6,8 saaûrja dissoluutioû¡Ioksia verrattün vastaa-
vassa pH:ssa Ha¡kin tablet€illa saaû¡ihin û¡loksiin, mikã osoiüi, e{t€i bariumsulfaatin
lisããminen valmisteeseen muutanut merkiüåvästi läåkeaineen vapautumista valmisæesta
in vitro.

Radiografisessa tutkimuksesssa käytettiin neljää aikuista beagle-koiraa. Tabletit annettiin
paastonneille koirille ilman ruokaa. Tabletit siirtyivät viimeistäãn kolmen ftrnni¡ kuluth¡a
ohutsuoleen, jossa selvä geeliytyminen voitiin hàvaita. K¡rmmenen f¡rnni¡ kuluth¡a
tabletit olivæ joko poistuneet ulosteen mukana, tai olivat paksusuolessa hyvin geeliy-;
tyneinä mutta muotonsa säilyttäneinä. In vitro ja in vivo kokeiden perusteella naylrlaãr
siltã, et'å huonosti ruuansulatuskanava¡rnesteisiin liukeneva lääkeaine tulee imeytymäán
valmisteesta liian pitkiætysti. Mallilääkeaineen imeytymisnopeus valmisteesta in vivo
selviäã jatkossa tehtãvi ssã im er{r'rn i s k okeissa.
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