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Sammendrag 

Liposomer kan overflatemodifiseres for å oppnå stabilisering og forhindre degradering. De er 

interessante som bærere av legemidler og til lokal legemiddellevering i munnhulen. 

Oppgaven bygger på tidligere masteroppgaver hvor dekorasjon av liposomoverflaten med 

pektin har vært undersøkt og det har vært laget metoder for dette. 

Dekking av liposomer med ulike varianter av HM-HEC har vært forsøkt. Kommersiell HM-

HEC samt syntetiske varianter med 1 mol% hydrofob modifisering har gitt gode resultater. 

Egg-PC-liposomene har vært fysikalsk stabile i 8 uker for de syntetiske og 17 for den 

kommersielle. 2 mol% hydrofob modifisering var for høy konsentrasjon til å bruke ved 

dekking, trolig fordi den hadde for høy grad av selvassosiering. 

Hydrofobe polymerer festes til liposomene ved hjelp av en forankringsmekanisme der de 

hydrofobe gruppene går inn i lipidmembranen. Det er tidligere rapportert at man ikke kan 

inkorporere ankergrupper i lipidmembranen i gelfaseliposomer, men det ble i denne 

masteroppgaven funnet at kommersiell HM-K-HEC stabiliserte liposomer mot aggregering. 

Både kommersiell og syntetisk HM-HEC med 1 mol% hydrofob modifisering har evnen til å 

stabilisere liposomer. Stabiliteten ser ut til å øke med konsentrasjonen av polymer. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Liposomer kan overflatemodifiseres for å oppnå stabilisering og forhindre degradering. De er 

interessante som bærere av legemidler og til lokal legemiddellevering i munnhulen. 

Oppgaven bygger på tidligere masteroppgaver hvor dekorasjon av liposomoverflaten med 

pektin har vært undersøkt og det har vært laget metoder for dette. 
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1.2 Hensikt med oppgaven 

Målet med oppgaven var å undersøke om det var mulig å dekke nøytrale liposomer med 

hydrofobt modifiserte polymere i løsning, og dermed utnytte andre bindingsmekanismer for 

kompleksdannelse enn elektrostatiske som har vært undersøkt tidligere. Fremstilling og 

dekking av liposomer med polymer skulle utføres etter metode etablert i en foregående 

masteroppgave (Alund 2009) 

 

Første delmål var å fremstille HM-HEC-dekkede liposomer i flytende krystallfase og i gelfase 

for å undersøke om dette var mulig under de fastsatte produksjonsbetingelsene. 

 

Andre delmål var en undersøkelse av stabiliteten til de HM-HEC-dekkede nøytrale 

liposomene i løsning med hensyn på fysikalsk og kjemisk nedbrytning. Stabiliteten skulle 

vurderes ved å undersøke endringer i partikkelstørrelse, zetapotensiale og pH, samt 

undersøkelser av nedbrytningsprodukter fra hydrolyse og oksidasjon. 

 

Tredje delmål var å undersøke betydningen av hydrofob modifisering av polymeren for 

dekking og stabilitet med hensyn på mengde hydrofobe grupper (mol%) og kjedelengde av 

den hydrofobe gruppen. I tillegg skulle det undersøkes om den hydrofobe modifiseringen 

hadde innvirkning på frisetting av innkapslet fluorescensmarkør i liposomene. 
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1.3 Forkortelser 

DPPC Dipalmityl fosfatidylkolin 

Egg-PC Egg-fosfatidylkolin 

HEC Hydroksyetylcellulose 

HM-HEC Hydrofobt modifisert hydroksyetylcellulose 

HM-K-HEC Hydrofobt modifisert hydroksyetylcellulose, kommersiell kvalitet 

HM-C8-1-HEC Hydrofobt modifisert hydroksyetylcellulose, 1 mol% oktylkjeder 

HM-C8-2-HEC Hydrofobt modifisert hydroksyetylcellulose, 2 mol% oktylkjeder 

HM-C12-2-HEC Hydrofobt modifisert hydroksyetylcellulose, 2 mol% dodekylkjeder 

HM-C16-1-HEC Hydrofobt modifisert hydroksyetylcellulose, 1 mol% palmitylkjeder 

HM-C16-2-HEC Hydrofobt modifisert hydroksyetylcellulose, 1 mol% palmitylkjeder 

HMP Hydrofobt modifisert polymer 

KF Karboksyfluorescein 

LPC Lyso-α-fosfatidylkolin 

PCS Fotonkorrelasjonsspektroskopi (DLS – dynamisk lysspredning) 

PI Polydispersitetsindeks 

rpm Revolutions per minute (omdreiningshastighet) 
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2 Teori 

2.1 Lokalbehandling av munnhulen 

2.1.1 Anatomi og fysiologi 

Munnhulen er definert som øvre del av fordøyelseskanalen og er avgrenset mellom leppene 

og svelget. Munnhulen inndeles i forgården (vestibulum oris) som ligger mellom tennene og 

innsiden av kinn og lepper og den egentlige munnhulen (cavum oris proprium). Den harde og 

den bløte gane utgjør munnhulens tak, og bunnen består av muskler og bindevev(Skjørland 

med flere, 2007).  

Figur  viser en enkel illustrasjon av munnhulens anatomi sett fra siden og forfra. (Tidsskriftet, 

2006) 

 

Figur 1-1: Munnhulens anatomi sett fra siden (venstre) og forfra (høyre) 

 

Oral mukosa består av et flerlaget plateepitel som er dekket av mukus. Oppbyggingen er 

avhengig av hvor stor mekanisk styrke vevet trenger. I områder hvor det er stor slitasje, som 

innsiden av kinnene og ved den harde ganen, er epitelet keratinisert: det er dehydrert, har høy 

mekanisk styrke og er kjemisk resistent. Områder som ikke utsettes for den samme mekaniske 
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slitasjen slik som den bløte ganen og sublingualområdet har ukeratinisert plateepitel. Epitelet 

er støttet av en basalmembran som separerer det fra lamina propria. Cellene i plateepitelet 

produseres ved mitose i basalmembranen og vandrer opp mot overflaten av epitelet. 

Underveis gjennomgår de en rekke forandringer som gjør dem større, flatere, øker 

proteininnholdet og fjerner organeller. Cellenes levetid er 13 dager. Lamina propria består av 

bindevev og har høy vaskularisering (Hoogstraate med flere, 2001). 

Munnhulen er åpningen til gastrointestinaltrakten og dens funksjon er mekanisk 

forbehandling av mat som skal svelges og fordøyes. I tillegg inneholder munnhulen 

sensoriske nerveceller som er følsomme for ulike påvirkninger som trykk, temperatur, smerte 

og smak. Tygging reduserer størrelsen på matpartiklene ved å male dem opp til mindre 

partikler og blande dem med saliva. Spytt produseres i mange små og tre store spyttkjertler. 

Ørespyttkjertelen (glandula parotis) produserer et tyntflytende eller serøst sekret imens 

tungespyttkjertelen (glandula sublingualis) og kjevespyttkjertelen (glandula mandibularis) 

produserer halvseigt eller sero-mukøst spytt. Sammensetningen av spyttet avhenger av hvilke 

kjertler som blir stimulert. Den daglige spyttsekresjonen ligger mellom 0,5-2,0 l. Saliva består 

av 99 % vann. Den resterende prosenten er ioner og organiske forbindelser. Viktige 

bestanddeler i spyttet er mucin, som beskytter epitelcellene; amylase, som spalter stivelse; 

lysozym, antistoffer og hydrogenkarbonat. (Sand med flere, 2002; Salamat-Miller med flere, 

2005) 

2.1.2 Munnhulen som behandlingsmål 

Lokalbehandling i munnhulen kan være nødvendig for ved tilstander som sår, 

soppinfeksjoner, munntørrhet, karies og periodontale sykdommer.(Hoogstraate med flere, 

2001; Skoglund, 2010) Soppinfeksjoner i munnhulen kan ses hos spedbarn, protesebrukere, 

brukere av inhalasjonsglukokortikoider og hos pasienter med nedsatt immunforsvar. Oral 

candidose manifesterer seg som et hvitt belegg som lett lar seg skrape bort, men hvor 

slimhinnen under er sår og rød.(Skjørland og Høgevold, 2007)  

Av legemiddelformer til behandling av tilstander i munnhulen er det registrert dentalvæsker, 

tannpasta, tannskyllevæsker, sugetabletter, gurglevann, periodontalinnlegg, munnspray, 

oppløsninger og miksturer på det norske markedet.(Felleskatalogen, 2013) 
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Munnhulen er et attraktivt administrasjonssted for både lokaltvirkende og systemiske 

legemidler. Utfordringen ved lokalbehandling er å formulere et legemiddel som ikke vaskes 

vekk med spytt, tåler bevegelsene i munnhulen og ikke oppleves ukomfortabelt for pasienten. 

Munnhulen har en relativt stor overflate, er tilgjengelig og legemiddelformer til lokal bruk er 

enkle for pasienten å administrere selv. Bukkal mukosa er mindre bevegelig og mer 

komfortabel enn det sublinguale området, samtidig som man har mulighet til å oppnå 

bioadhesjon.(Hoogstraate med flere, 2001) 

Mukoadhesjon 

Ved bruk av mukoadhesive polymerer i munnhulen vil man få en økt residenstid og samtidig 

kunne  beskytte legemidlet mot fortynning, bortvasking og eventuell degradering. Økt 

konsentrasjon på virkested eller absorbsjonssted samt økt kontakttid er en fordel både ved 

lokalbehandling og ved systemisk behandling.(Hillery, 2001) 

Mukus inneholder en del uløselige glykoproteiner og dekker hele munnhuleslimhinnen. Det er 

en viskoelastisk hydrogel som beskytter epitelcellene i slimhinnen, og hvor mucin er 

hovedkomponenten. Mukus danner en permeabilitetsbarriere ovenfor legemidler mot 

diffusjon over slimhinnen. De er ofte negativt ladet ved fysiologisk pH. 

Mukoadhesjon er en form for sorbsjon av et makromolekyl til mukus eller epitelcellen. For å 

ha mukoadhesive egenskaper må en polymer oppfylle noen kriterier med hensyn på struktur: 

Evne til hydrogenbinding, hydrering, svelling og innfiltrering i mukusnettverket samt en 

relativt fleksibel polymerryggrad. Mange cellulosederivater er egnet til mukoadhesjon. I 

tillegg er adhesjon via ionebindinger, van der Waalske krefter og hydrofobe interaksjoner 

mulige mekanismer for bioadhesjon.(Salamat-Miller med flere, 2005) 

2.2 HM-HEC 

HM-HEC er et cellulosederivat basert på hydroksyetylcellulose(HEC). HEC kan brukes til å 

lage løsninger i et vidt spekter av viskositet er benyttet i kosmetiske produkter, og har vært 

benyttet som fortykningsmiddel, bioadhesiva i mukoadhesive plastre til bruk i munnhulen og 

som bindemiddel i tabletter. Den har vært brukt ved granulering, og kan benyttes til å bremse 

frisettingen fra matrikssystemer.(Guo med flere, 1998) 



 

Teori 

8 

 

 

HM-HECs hydrofobe modifisering gjør at nettverket får økt grad av konnektivitet med flere 

bindingspunkter. Innføringen av den hydrofobe sidekjeden gjør at polymeren får nye 

muligheter til bindingsmekanismer. Mens HEC  har mulighet til å danne hydrogenbindinger, 

vil HM-HEC i tillegg kunne utvise hydrofobe interaksjoner.(Beheshti med flere, 2006) 

Strukturen av HEC og HM-HEC er gitt i figur 2-2. 

 

Figur 2-2: Struktur av HEC og HM-HEC 

 

Syntesen av HM-HEC med 1 mol% palmitylgrupper er beskrevet av Beheshti med fler(2006) 

etter patent fra Miyajima med fler(1999). Strukturen i figur 2-2 er de modifiserte gruppene. 

Produsenten oppga substitusjonsgraden av hydroksyetyl til å være 2,5 per repeterende 

anhydroglukoseenhet. Ved modifisering av struktur med palmitylgrupper ble det oppnådd økt 

konnektivitet mellom polymerkjedene, og reologiske undersøkelser viste at polymeren i 

løsning utviste pseudoplastisk flyt som kunne endres ved skjerming av alkylkjedene med 

syklodekstriner.(Beheshti med flere, 2006) 

2.3 Liposomer 

Liposomer består av lipiddobbeltlag som i vandig medium kan danne vesikkelstrukturer med 

en hydrofil hodegruppe stikkende ut i vandig fase og to hydrofobe haler som utgjør midten av 

dobbeltlaget for å skjerme de lipofile delene av molekylet. Liposomene vil i vann selv 
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orientere seg slik at de oppnår en termodynamisk stabil konformasjon.(Crommelin og 

Schreier, 1994). Ved innkapsling av hydrofobe substanser vil de assosiere med det lipofile 

indre av dobbeltlaget, imens hydrofile substanser kan innkapsles i den vandige kjernen eller 

mellom dobbeltlag dersom liposomet består av flere dobbeltlag utenpå hverandre. 

Hodegruppen i fosfolipidene er vannløselig, og kan påføres ladning. Halene er forestret til 

hodegruppen, og kan være av ulik lengde og metningsgrad. Fosfolipider fra naturlige kilder 

slik som egg-PC er ofte umettede. Dette gjør dem svært mottagelige ovenfor kjemiske 

degradering via hydrolytiske eller oksidative prosesser. (Crommelin og Schreier, 1994) 

Liposomer av mettede lipider vil ikke være like utsatt for kjemisk degradering fordi de 

mangler disse reaktive gruppene. 

Figur 2-3 viser struktur av et liposom (Encyclopædia Britannica, 2007). 

 

Figur 2-3: Struktur av unilamellært liposom bestående av et dobbeltlag av fosfolipidmolekyler 
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2.4 Karakterisering av liposomer 

Partikkelstørrelse 

Ved måling av partikkelstørrelse måles partiklenes hydrodynamiske diameter i løsemidlet. 

Størrelsesfordelingen er et gjennomsnitt av partiklene i dispersjonsmediet, og DLS benyttes 

for å finne denne diameteren. Partiklene beveger seg med brownske bevegelser og vil 

diffundere fra områder med høy konsentrasjon til lavere. Korrelasjonsfunksjonen vil vise 

hvordan partiklene beveger seg med tid i forhold til forventet posisjon i svært korte 

tidintervaller. Deteksjon med Zetasizer Nano ZS skjer ved at en laser sender lys mot prøven 

og at deteksjonen skjer ved lyset som er spredt tilbake i en vinkel på 173 °. Størrelsen 

beregnes deretter ved hjelp av Stokes-Einstein-ligningen: 

     
  

    
          Formel 2.1 

Hvor d(H) er hydrodynamisk diameter, D er diffusjonshastigheten, k er Boltzmanns konstant, 

T absolutt temperatur og η er viskositeten.  

Polydispersitetsindeksen (PI) er bredden på fordelingen mellom 0 og 1. Tall nær 0 tilsvarer 

smal fordeling.(Malvern) 

Zetapotensiale 

Zetapotensialet er den målbare overflatespenningen på partikkeloverflaten. På grunn av at 

partikler i løsning vil binde til seg vann og ioner, vil målingen reflektere det nærmeste vi 

kommer det sanne overflatepotensialet. Dette overflatelaget er illustrert i figur 2-4.(Burns og 

Zydney, 2000) 

En ladet overflate vil trekke til seg motsatt ladede partikler eller ioner i løsning. Disse vil 

dekke flaten og dermed senke overflatepotensialet. Midt gjennom ionene vil det krysse et 

imaginært plan – Sternplanet. Skjærplanet (surface of shear) er det oppfattede planet når 

partikkelen er i bevegelse. Dette er fordi adhesjonen til partikkeloverflaten er så sterk at de vil 

følge med når partikkelen beveger seg. Det er i skjærplanet zetapotensialet måles. 

Overflatepotensialet på selve partikkelen vil trekke til seg partikler som utligner dette 

potensialet i en avstand som er lengre enn dette, men disse vil kun være løst bundet til 

overflaten. 
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Figur 2-4: Zetapotensialet måles ved skjærplanet, som går ved den tilsynelatende partikkeloverflaten ved 

bevegelse i væskemediet. Skjærplanet ligger på utsiden av de sterkt assosierte ionene på partikkelens overflate. 

 

Zetapotensialet måles ved hjelp av elektroforese, og man måler partikkelbevegelse mot et 

motsatt ladet felt. Zetapotensialet beregnes ved hjelp av Henrys ligning: 

   
          

  
        Formel 2.2 

Hvor Ue er elektroforetisk mobilitet, z er zetapotensialet, ε er dielektrisitetskonstanten, η er 

viskositet og       er Henrys konstant. Den teoretiske tilnærmingen som benyttes for små 

partikler som i denne oppgaven kalles Schmoulukowski-approximation.(Malvern) 
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3 Materialer og instrumenter 

3.1 Materialer 

 

Lipider 

Lipid Forkortelse K-nummer Produsent 

Egg fosfatidylkolin 

 

Egg-PC 108030-1/911, 

510800-

2120082-04/921 

 

Lipoid GmbH, 

Tyskland 

Dipalmityl fosfatidylkolin 

 

DPPC 563119-01/015 Lipoid GmbH, 

Tyskland 

L-α-lysofosfatidylkolin Lyso-PC EPC-68 Avanti Polar, USA 

 

Palmitinsyre 

 

- 

 

22H0090 

 

Sigma, USA 
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Polymerer 

Polymer Fork.
1)

 S
2)

 H
3)

 M.vekt
4)

 Prnvn
5)

 Produsent 

Hydrofobt modifisert 

hydroksyetylcellulose 

HM-K-HEC 1 C16 300 000 Natrosol 

PLUS 

330 CS 

Ashland, 

USA 

C8-C10-2 %-modifisert 

hydroksyetylcellulose 

 

HM-C8-2-HEC 2 C8 

C10 

400 000 - KI
6)

, UiO 

C12-C14-2 %-modifisert 

hydroksyetylcellulose 

 

HM-C12-2-HEC 2 C12 

C14 

400 000 - KI, UiO 

C16-2 %-modifisert 

hydroksyetylcellulose 

 

HM-C16-2-HEC 2 C16 400 000 - KI, UiO 

C8-C10-1 %-modifisert  

hydroksyetylcellulose  

 

HM-C8-1-HEC 1 C8 

C10 

400 000 - KI, UiO 

C16-1 %-modifisert 

hydroksyetylcellulose 

HM-C16-1-HEC 1 C16 400 000 - KI, UiO 

1)
 Forkortelse benyttet videre i oppgaven ved henvisning til en bestemt polymer. Den øverste refereres også til 

som ”kommersiell HM-HEC,” de øvrige som ”syntetisk HM-HEC.” 
2)

 Substitusjonsgrad; molprosent hydrofob 

modifisering, se figur 2-2 
3)

 Hydrofob gruppe benyttet til substituering, refererer til lengden på den/de rette 

alkylkjedene som er benyttet 
4) 

Oppgitt molekylvekt av polymeren. Denne avhenger også av metoden som er 

benyttet til bestemmelsen. 
5)

 Produktnavn 
6)

 Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Se kap.2.x for 

syntesemetoder. 
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Andre kjemikalier K-nummer Produsent 

5-karboksyfluorescein p.a. 10H4062 Sigma, USA 

Kloroform p.a. K42344345, 

I613245146, 

Merck, Tyskland 

Kobber(II)sulfat pentahydrat p.a. A779290 720 Merck, Tyskland 

di-Natriumhydrogenfosfat dihydrat p.a. 330 K1989 3980 Merck, Tyskland 

Metanol, p.a. K40218209 928 Merck, Tyskland 

Ortho-fosforsyre, 85 % p.a. 

 

K37307873 720 Merck, Tyskland 

Natriumdihydrogenfosfat monohydrat p.a. A942646 706 Merck, Tyskland 

Triton X-100 (t-oktylfenoksy- 

polyetoksyetanol) p.a. 

48H0208 Sigma, USA 

 

3.2 Løsninger 

3.2.1 Fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 

670 mg natriumdihydrogenfosfat monohydrat (NaH2PO4 x H20) og 890 mg 

dinatriumhydrogenfosfat dihydrat (Na2HPO4 x 2 H20) ble innveid i glassveieskip på finvekt 

og overført til hver sin 1000 ml målekolbe skylt med MilliQ-vann. Tørrstoffene ble løst i 

MilliQ-vann ad 1000 ml. Natriumhydrogenfosfat monohydratløsningen ble overført til en ny, 

skylt kolbe. Dinatriumhydrogenfosfat dihydrat-løsningen ble tilsatt litt etter litt til pH var 6,8 

± 0,1. Bufferen ble filtrert gjennom et polykarbonatmembranfilter (Nuclepore 0,2 µm) ved 

hjelp av filteroppsats og overført til en skylt borsilikatglassflaske. Den ble oppbevart i 

kjøleskap (4 °C). 

3.2.2 Polymerløsninger 

Til innledende forsøk med kommersiell HM-HEC ble det laget stamløsninger av polymeren i 

konsentrasjonen 0,64 % (w/w). Til forsøk med de syntetiske kvalitetene av HM-HEC ble det 

valgt å lage stamløsning i konsentrasjonen 0,50 % (w/w). 

 



 

Materialer og instrumenter 

16 

 

Stamløsninger av kommersiell HM-HEC 0,64 % (w/w) 

320 mg HM-HEC ble innveid i plastveieskip på finvekt og overført til en erlenmeyerkolbe 

eller et glassbeger og tilsatt 49,68 g fosfatbuffer 5 mM pH 6,8. Løsningen ble tilsatt en skylt 

magnet, tildekket og satt til omrøring på magnetrører i minst 20 timer i romtemperatur (~20 

°C). Etter oppløsningen ble stamløsningen fortynnet med fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 til de 

ønskede konsentrasjonene til bruk ved dekking av liposomer, og satt til omrøring i 15-20 

minutter. Fortynningene ble filtrert en gang gjennom et polykarbonatmembranfilter 

(Nuclepore 2 µm) ved hjelp av ekstruder eller filteroppsats og overført til støvfrie hetteglass. 

Både stamløsning og fortynninger ble oppbevart i kjøleskap (4 °C) 

 

Stamløsninger av syntetisk HM-HEC 0,50 % (w/w) 

100 mg HM-HEC ble innveid i plastveieskip på finvekt og overført til en erlenmeyerkolbe 

eller et glassbeger. 19,9 g fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 og en skylt magnet ble tilsatt før 

beholderen ble tildekket og polymeren eventuelt satt til svelling i romtemperatur i minst 2 

timer. Den ble så satt på omrøring på magnetrører i minst 20 timer i romtemperatur eller med 

oppvarming til ~ 40 °C før den ble fortynnet til de ønskede konsentrasjonene med fosfatbuffer 

5 mM pH 6,8. Polymerløsningene ble satt på omrøring i 15-20 minutter i romtemperatur og 

filtrert en gang gjennom et polykarbonatmembranfilter (Nuclepore 2 µm) ved hjelp av 

ekstruder eller filteroppsats. Til senere forsøk ble det benyttet sprøytefilter (Millipore 5 µm). 

Den filtrerte løsningen ble overført til støvfrie hetteglass og fortynningene ble oppbevart i 

kjøleskap (4 °C). 

3.2.3 5-karboksyfluorescein 1,5 mM 

14,1 mg 5-karboksyfluorescein ble innveid i veieskip på finvekt og overført til en 25 ml 

målekolbe. Fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 ble tilsatt ad 25 ml, og tørrstoffet forsøkt løst. pH ble 

justert til 6,8 ± 0,1 ved hjelp av noen dråper NaOH. Målekolben ble tilsatt en liten, skylt 

magnet og satt på omrøring til alt stoffet var løst. Løsningen ble filtrert gjennom et 

polykarbonatmembranfilter (Nuclepore 0,2 µm) og overført til en støvfri glasskolbe med 

propp. Både stoffet og løsningen ble beskyttet mot lys under tillaging, oppbevaring, 

fortynning og bruk og oppbevart i kjøleskap(4 °C). 
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3.2.4 Stamløsning til standardrekke av 5-karboksyfluorescein 

100 µl 5-karboksyfluorescein 1,5 mM ble overført til en støvfri glasskolbe med propp og 

tilsatt 49,9 g MilliQ-vann innveid på grovvekt. Dette ga en konsentrasjon på 3 nmolal, som 

ved tilberedning i romtemperatur tilsvarer 3 nM. Løsningen ble blandet ved vending av 

kolben. Den ble beskyttet mot lys under tillaging, oppbevaring og bruk og oppbevart i 

kjøleskap(4 °C). 

3.2.5 Triton X-100 2 %(w/v) 

2 g Triton-X 100 ble innveid direkte i en 100 ml målekolbe og tilsatt fosfatbuffer 5 mM pH 

6,8 litt etter litt ad 100 ml. Triton-X 100 ble løst ved forsiktig manuell svinging og filtrert 

gjennom et polykarbonatmembranfilter (Nuclepore 0,2 µm). Den ble overført til og oppbevart 

på en støvfri glassflaske med propp i romtemperatur( ~20 °C). 

3.2.6 Fremkallingsreagens til HPTLC 

100,0 g kobber(II)sulfat pentahydrat ble innveid på grovvekt og overført til en 1000 ml 

målekolbe. En skylt magnet og 500 ml MilliQ-vann ble tilsatt før kolben ble satt på omrøring 

til alt tørrstoffet var løst. 55 ml Ortho-fosforsyre ble tilsatt forsiktig under omrøring, og 

målekolben ble tilsatt MilliQ-vann ad 1000 ml. Løsningen ble filtrert gjennom et 

polykarbonatmembranfilter (Nuclepore 0,2 µm) og overført til en støvfri borsilikatglassflaske 

før bruk. Den ble oppbevart i romtemperatur(~20 °C) og hadde der en holdbarhet på 1 måned 

(Dhanesar, 1992). 

3.2.7 Stamløsninger av lipider 

Det ble laget stamløsninger av egg-PC, DPPC, L-α-lysofosfatidylkolin og palmitinsyre. Disse 

ble brukt i liposomproduksjon og/eller til HPTLC-analyse. Lipidene ble oppbevart i fryser 

som tørrstoff, og ble tatt ut av fryseren og tint til de nådde romtemperatur( ~20 °C) før 

emballasjen ble åpnet. Hetteglass og målekolber ble skylt med kloroform og avdampet i 

avtrekk før bruk. 
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Egg-PC 10 mg/ml 

100 mg egg-PC ble innveid i et glassveieskip på finvekt og overført til en 10 ml målekolbe. 

Veieskipet ble spylt med kloroform og målekolben deretter tilsatt kloroform ad 10 ml. 

Stamløsningen ble overført til et rent, brunt hetteglass og fylt med N2 før det ble proppet, 

falset og oppbevart i fryser(-18 °C). Både tørrstoffet og løsningen ble beskyttet mot lys under 

produksjon, oppbevaring og bruk. 

 

Egg-PC 0,5 mg/ml 

25 mg Egg-PC ble innveid i glassveieskip på finvekt og overført til en 50 ml målekolbe. 

Glassveieskipet ble spylt med kloroform for å få med alle rester av lipidet. Kolben ble deretter 

tilsatt kloroform ad 50 ml. Stamløsningen ble overført til et rent, brunt hetteglass og fylt med 

N2 før det ble proppet, falset og oppbevart i fryser (-18 °C). Både tørrstoff og løsning ble 

beskyttet mot lys under produksjon, oppbevaring og bruk. 

 

DPPC 10 mg/ml 

100 mg DPPC ble innveid i et glassveieskip på finvekt og overført til en 10 ml målekolbe. 

Veieskipet ble spylt med kloroform for å få med alle rester av lipidet, og målekolben tilsatt 

kloroform ad 10 ml. Rester av stamløsningen ble ikke oppbevart etter bruk. 

 

L-α-fosfatidylkolin 0,5 mg/ml 

25 mg L-α-fosfatidylkolin ble innveid i glassveieskip på finvekt og overført til en 50 ml 

målekolbe. Glassveieskipet ble spylt med kloroform for å få med alle rester av lipidet. 

Målekolben ble tilsatt kloroform ad 50 ml. Stamløsningen ble overført til et rent, brunt 

hetteglass og tilsatt N2 før det ble proppet, falset og oppbevart i fryser(-18 °C).  

 

Palmitinsyre 0,5 mg/ml 

25 mg palmitinsyre ble innveid i glassveieskip på finvekt og overført til en 50 ml målekolbe. 

Glassveieskipet ble spylt med kloroform for å få med alle rester av stoffet. Målekolben ble 

tilsatt kloroform ad 50 ml, og innholdet løst ved å vende forsiktig på kolben. Stamløsningen 

ble overført til et rent hetteglass og proppet, falset og oppbevart i fryser. 
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3.3 Instrumenter og utstyr 

3.3.1 Opprensing av HM-HEC 

Dialyseslange Spectra/Por® 6, MWCO 8000 

Daltons (flat width 50 mm, knr. 

3257220 

 

Spectrum Laboratories Inc, 

USA 

Metanolbad Hetofrig 

 

Heto Birkerød, Danmark 

Frysetørrer Christ Alpha 2-4 

 

 

 

Martin Christ 

Gefriertrocknungsanlagen 

GmbH, Tyskland 

 Tilhørende vakuumpumpe, modell 

RV8 

Edwards High Vacuum 

International, Storbritannia 

  

3.3.2 Produksjon av udekkede og HM-HEC-dekkede liposomer 

Rotavapor Membran vakuumpumpe, type 

Mz2C, serienr. 23911722 

 

Vacuubrand GmbH, 

Tyskland 

 Tilhørende vannbad, kjøleverk og 

styreenhet 

 

Heidolph, Tyskland 

Frysetørrer Christ Alpha 2-4 Martin Christ 

Gefriertrocknunganlagen 

GmbH, Tyskland 

 

 Tilhørende vakuumpumpe, modell 

RV8 

 

Edwards High Vacuum 

International, Storbritannia 

Varmeskap  Modell 6000 

 

Termaks, Norge 

Ekstruder Lipex Thermobarrell 10 ml  

 

Northern Lipids, Canada 

Vannbad Sirkulerende termostatisk vannbad, 

type GD120, serienr. GM0135020 

 

Grant Instruments, 

Storbritannia 

Slangepumpe Type 520 S Watson-Marlow, 

Storbritannia 

 

 Tilhørende silikonslange, indre 

diameter 1 mm 
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Magnetrører Werke modell R010 power IKA, Tyskland 

 

3.3.3 Måling av partikkelstørrelse og zetapotensiale 

Partikkelstørrelse og 

zetapotensiale 

 

Zetasizer Nano-ZS Malvern Instruments, 

Storbritannia 

 

3.3.4 Måling av transmittans 

Spektrofotometer Ultrospec II, modell 4052 TDS LKB Biochrom, 

Storbritannia 

 

 

3.3.5 Måling av hydrolyse 

HPTLC-plater Silikagel 60 F254, 20 x 10 cm, k.nr. 

0B274787 

 

Merck, Tyskland 

Dyppekar Dyppekar 1 l 

 

CAMAG, Sveits 

Elueringskammer Horisontalt elueringskammer, 20 x 10 cm 

 

CAMAG, Sveits 

Platepåsetter 

 

Linomat V CAMAG, Sveits 

Appliseringssprøyte 

 

Sample dosage syringe 100 µl CAMAG. Sveits 

HPTLC-skanner 

 

TLC Skanner III CAMAG, Sveits 

Varmeskap 

 

Modell TS8056, serienr. 3-2461 Termaks, Norge 

 

3.3.6 Påvisning av lipidoksidasjon 

Spektrofotometer UV-VIS spektrofotometer, modell 

UV2550 

 

Shimadzu, Japan 

Kyvette 

 

Kvartskyvette 10,00 mm Hellma GmBH, 

Tyskland 
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3.3.7 Frisettingsstudier 

Varmeskap til 

lekkasjestudier 

 

Termaks TS8056, serienr. 3-2461, 

Norge 

Termaks, Norge 

Whirlmixer Reax Top 

 

Heidolph, Tyskland 

Gelfiltreringskolonner PD-10 Desalting Columns 

K.nr. 393861, pakke W393861 

 

GE Healthcare Bio-

Sciences AB, Sverige 

Plateleser 

 

Wallac Victor
3
 1420 Multilabel 

Counter 

Perkin-Elmer, USA 

 

3.3.8 Diverse 

pH-meter 

 

Modell MP220 MettlerToledo, Sveits 

Kalibreringsløsninger Bufferløsning pH 7 

 

Bufferløsning pH 4 

Prolabo, Frankrike 

 

Prolabo, Frankrike 

 

Finvekt AG204 DeltaRange  MettlerToledo GmbH, 

Sveits 

 

Grovvekt PB3002 DeltaRange, MettlerToledo 

GmbH, Sveits 

MettlerToledo GmbH, 

Sveits 

 

 PE3600 DeltaRange, Mettler (brukt til 

kobbersulfat) 

MettlerToledo GmbH, 

Sveits 

 

Engangskyvetter Polystyrenkyvetter 10x10x45 mm 

 

Sarstedt, Tyskland 

Filter, løsninger Whatman® Nuclepore 

polykarbonatmembranfilter, 0,2µm, 47 

mm(dm),  k.nr. 9345032  

 

Schleicher & Schuell, 

Storbritannia 

Filter, 

polymerløsninger 

Ekstruder:  

Whatman® Nuclepore 

polykarbonatmembranfilter, 2.0 µm 25 

mm (dm), k.nr. 21538 

 

Schleicher & Schuell, 

Storbritannia 

 Sprøytefilter:  

Millex®-SV Millipore 5.0 µm k.nr. 

R2HA18352K 

Merck Millipore, 

Tyskland 
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Filter, 

liposomproduksjon 

Whatman® Nuclepore 

polykarbonatmembranfilter, 0,2 µm 25 

mm (dm), k.nr. 9289017 

 

Schleicher & Schuell, 

Storbritannia 

Støttemembran Whatman® Drain disc, PE 25 mm (dm), 

k.nr. 9324016, 78050 

 

Schleicher & Schuell, 

Storbritannia 
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4 Metoder 

4.1 Opprensing av HM-HEC 

Oppløsning av HM-HEC 

HM-K-HEC 

15 g kommersielt tilgjengelig HM-HEC ble innveid i veieskip og drysset over en 

erlenmeyerkolbe tilsatt 985 ml destillert vann under omrøring på magnetrører. Dette ga en 

polymerkonsentrasjon på 1,5 % (w/v). Polymerløsningen stod under omrøring over natten i 

romtemperatur for å oppnå fullstendig oppløsning. 

HM-C8-1-HEC 

8,5269 g HM-C8-1-HEC (1 molprosent hydrofob modifisering) ble veid inn i veieskip og 

drysset over en erlenmeyerkolbe tilsatt 560 ml destillert vann. Blandingen ble satt til svelling 

ved romtemperatur natten over, og ble deretter tilsatt en magnet og satt til omrøring natten 

over. Løsningen ble fortynnet to ganger med til sammen 567 g destillert vann for å løse opp 

store aggregater, og stod på omrøring over natten etter siste fortynning. Alt skjedde ved 

romtemperatur. Sluttkonsentrasjonen i polymerløsningen var 0,75 % (w/v). 

Dialyse 

Etter oppløsning ble HM-HEC-løsningene overført til dialyseslanger (Spectra/Por® 6, 

molekylvekt cutoff 8000 dalton). Dialyseslangene ble klippet til ønsket lengde og bløtlagt i 

destillert vann i 15-30 minutter før bruk for å fjerne natriumazid. 200 ml polymerløsning ble 

overført til hver dialyseslange som ble lukket med klemmer i begge ender før de ble plassert i 

hver sin 1000 ml målesylinder. Målesylinderen ble fylt med destillert vann og lukket før den 

ble plassert i kjøleskap (4° C). Vannet ble byttet totalt 7 ganger, de første gangene med 4-6 

timers mellomrom, deretter med minst 24 timers mellomrom. 

Frysetørring 

200 ml dialysert polymerløsning ble overført til en 1000 ml rundkolbe, på forhånd skylt med 

destillert vann. Løsningen ble fryst inn på metanolbad for å danne jevne filmer og deretter satt 

på frysetørrer natten over for å fjerne vann. 
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4.2 Produksjon av HM-HEC-dekkede liposomer 

Liposomene ble produsert etter metode og i skala for produksjon av pektindekkede liposomer 

som var funnet hensiktsmessig i en foregående masteroppgave (Alund, 2009). I denne 

oppgaven ble det funnet at en utgangskonsentrasjon for udekkede liposomer på 3 mM og 

tilsetting av liposomsuspensjonen til polymerløsning ved middels hastighet gav best 

resultater. Denne metoden ble derfor benyttet som utgangspunkt for å produsere de HM-HEC-

dekkede liposomene. 

Tillaging av lipidfilm 

Korrekt mengde stamløsning av lipidet (10 mg/ml, kap. 3.2.6) ble overført til en 250 ml 

rundkolbe og tilsatt kloroform p.a. ad 10 ml. Løsningen ble satt til inndamping på vannbad 

ved 40° C ved hjelp av rotavapor med en omdreiningshastighet på 90 rpm. Løsemidlet fikk 

dampe av under trykksenking mot 200 mbar og holdt der til lipidfilmen var visuelt tørr før 

trykket langsomt ble senket til 60-65 mbar og ble holdt der i 20 minutter. For å fjerne øvrige 

rester av løsemiddel ble kolben satt på frysetørrer natten over. 

Filmoppløsning 

Oppløsning av filmer med Egg-PC 

Rundkolben med lipidfilm ble forsiktig tilsatt 10 ml av hydreringsmediet (fosfatbuffer 5 mM 

pH 6,8 (kap. 3.2.1) dersom ikke annet er nevnt) under manuell svinging av kolben. Kolben ble 

fylt med N2 før hydrering ved romtemperatur i 10 minutter. Hydreringen ble gjort ved hjelp 

av rotavapor med pumpeenhet avslått og med en omdreiningshastighet på 90 rpm. Kolben ble 

så satt til henstand ved romtemperatur i mørke, og svingt av og til. Etter to timer ble kolben 

satt til henstand i kjøleskap (4° C) over natten. 

Oppløsning av filmer med DPPC 

Hydreringsmediet (fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1)) og rundkolben med lipidfilm ble 

satt til oppvarming i varmeskap til 70° C, og vannbadet til rotavaporen oppvarmet til samme 

temperatur. Etter at temperaturen var oppnådd ble 10 ml av hydreringsmediet tilsatt forsiktig 

til kolben under manuell svinging av kolben. Hydreringen ble gjort ved hjelp av rotavapor 

med pumpeenhet avslått og med en omdreiningshastighet på 90 rpm i 10 minutter. Kolben ble 

plassert i varmeskap ved 70° C i to timer, og tatt ut for svinging av og til. Den ble så satt til 

henstand i kjøleskap (4° C) over natten. 
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Ekstrusjon 

Ekstruderen ble satt sammen. Det ble benyttet støttemembran og 2 

polykarbonatmembranfiltre (Nuclepore 200 nm). For mettede lipider (DPPC) ble ekstruderen 

koblet til vannbad ved 70° C for å komme over faseomvandlingstemperatur og unngå 

membrantetning. 

Ekstruderen ble vasket gjennom med 2 x 10 ml fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1) for å 

fjerne støv og fukte filtrene. Lipidsuspensjonen ble ekstrudert 10 ganger gjennom filtrene ved 

et trykk på høyst 10 bar for å oppnå en jevn størrelsesfordeling. Mettede lipider (DPPC) ble 

oppvarmet til 70° C før ekstrusjon. De nye liposomene ble overført til hetteglass skylt med 

fosfatbuffer. For umettede lipider ble hetteglasset fylt med N2. Det ble så proppet og falset. 

Dekking av liposomer med HM-HEC 

Liposomene ble dekket med polymer 0-1 dager etter ekstrusjon. Hetteglass ble merket, skylt 

med MilliQ-vann og fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1) før de ble tilsatt en liten, skylt 

magnet og 4 ml polymerløsning. De ble satt til omrøring på magnetrører ved middels høy 

hastighet slik at det kunne ses dragsug i løsningen. 

Silikonslangen ble satt inn i slangepumpen og skylt gjennom med 10 ml MilliQ-vann, 10 ml 

etanol 96% og 20 ml MilliQ-vann ved en pumpehastighet på 100 rpm. 

Eppendorfrør ble skylt med MilliQ-vann og fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 før de ble tilsatt 1 ml 

liposomsuspensjon. Liposomene ble dryppet til polymerløsningen ved hjelp av 

slangepumpen, og det ble brukt en pumpehastighet på 20 rpm (tilsvarende ~3,0 ml/min). 

Hetteglassene ble kontrollert for å avdekke om det oppstod synlig aggregering. Ved dekking 

av liposomer med umettede lipider (Egg-PC) ble hetteglasset så fylt med N2. 

Hetteglassene ble proppet og falset og satt på omrøring i 5 minutter. De ble så satt til henstand 

i kjøleskap natten over dersom det ikke var nødvendig å foreta målinger som beskrevet i 

kapittel 4.3-4.5 samme dag. Etter dekking var lipidkonsentrasjonen i hetteglassene 0,6 mM. 
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4.3 Måling av transmittans 

Transmittans ble målt på dekkede og udekkede liposomer, samt på polymerløsningene. 

Engangspolystyrenkyvetter ble skylt med fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1) for å fjerne 

støv før tilsetting av 1 ml prøve. Kyvettelokk av plast ble satt på for å beskytte prøven mot 

støv under måling og oppbevaring. Kyvettene ble inspisert for støv innvendig og utvendig før 

måling av transmittans. Fosfatbufferen ble også benyttet som blankprøve for å nullstille 

spektrofotometeret til 100 % transmittans.  

Grunnlinjen for UV-lys og synlig lys ble satt ved henholdsvis 200 nm og 325 nm. 

Transmittansen ble målt ved 550 nm. Hver prøve ble målt 3 ganger og transmittansen notert. 

Under stabilitetsstudier ble kyvettene beholdt og oppbevart godt lukket i kjøleskap (4° C). 

Etter måling ble transmittansen omregnet til turbiditet ved hjelp av følgende formel: 

 

)/ln(/1 0IIL         Formel 4.1 

 

Hvor L er 1 cm, I er prøvens transmittans og I0 er transmittansen i blankprøven. 

4.4 Måling av partikkelstørrelse og zetapotensiale 

Størrelse og zetapotensiale kunne begge måles i samme instrument (Zetasizer Nano-ZS, 

Malvern Instruments) og på samme prøve. Prøveopparbeidelsen for disse var derfor felles. 

En engangspolystyrenkyvette med lokk ble skylt med fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1) 

for å fjerne støv og partikler som kunne påvirke måleresultatet. Kyvetten ble deretter fylt med 

1 ml fosfatbuffer og inspisert for støv og partikler. 

100 µl prøve (lipidkonsentrasjon 0,6 mM ved måling av udekkede og dekkede liposomer) ble 

tilsatt til kyvetten og blandet ved å vende kyvetten forsiktig sidelengs mot alle kanter. For 

prøver med annen lipidkonsentrasjon ble volumet justert slik at mengden lipid ble den samme 

i alle kyvettene. Totalvolumet ved måling var 1,1 ml. Det ble tatt ut minst én prøve fra hvert 

hetteglass med dekkede og udekkede liposomer. 
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Kyvettene ble inspisert for tilstedeværelse av støv og partikler både innvendig og utvendig, 

samt for luftbobler, og tørket av med linsepapir før de ble plassert i instrumentets målecelle. 

Det ble brukt viskositet for vann ved 25° C ved beregning av partikkelstørrelse og 

zetapotensiale til tross for at viskositeten var synlig høyere i enkelte av kyvettene. 

Innstillingene til instrumentet er oppgitt i tabell 4-1. 

 

Tabell 4-1: Innstillinger valgt ved måling av partikkelstørrelse med Zetasizer Nano-ZS 

Dispersjonsmedium og viskositet Vann, 0,8872 cP 

Approximation Mark-Houwink-parametre 

Måletemperatur 25,0° C 

Ekvilibreringstid 300 sekunder 

Målevinkel 173° 

Varighet (hver måling) Automatisk 

Antall målinger (runs) 3 

Attenuator (demping av signalstyrke) Automatisk 

 

Ved måling av zetapotensiale ble instrument og dipcelle først kontrollert ved at 

zetapotensialet til en standard ble målt og funnet å ligge innenfor et gitt intervall (- 68 ± 6,8 

mV) 

Etter størrelsesmåling ble kyvetten fjernet fra målecellen og dipcellen til måling av 

zetapotensiale ble skylt godt med MilliQ-vann og tørket lett av. Kyvettelokket ble fjernet og 

kyvetten holdt på skrå imens dipcellen ble ført ned i prøven for å unngå dannelse av luftbobler 

som vil interferere med måling av zetapotensiale. Innstillingene for instrumentet ved måling 

av zetapotensiale er oppgitt i tabell 4-2. 
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Tabell 4-2: Instrumentinnstillinger benyttet ved måling av zetapotensiale med Zetasizer Nano-ZS 

Dispersjonsmedium, viskositet og refraktiv 
indeks 

Vann, 0,8872 cP, 1,330 

Dielektrisk konstant 78,5 

Approximation Smoluchowski 

Måletemperatur 25,0° C 

Ekvilibreringstid 120 sekunder 

Varighet (hver måling) Automatisk, 10-100 

Antall målinger (runs) 5 

Attenuator (demping av signalstyrke) Automatisk 

Spenning Automatisk 

 

4.5 Måling av pH 

Ved måling av pH ble instrumentet kalibrert dersom dette ikke var gjort tidligere samme dag. 

Dette ble gjort med to ulike bufferløsninger (pH 4 og 7) og det ble kontrollert at 

stigningstallet til kalibreringskurven var akseptabelt (nær 100 %). Eppendorfør ble skylt med 

fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1) og merket. De ble deretter tilsatt 500 µl prøve. Prøvene 

ble ristet lett rett før måling av pH. 

Før måling av pH i prøvene ble elektroden skylt godt med MilliQ-vann og tørket lett av. Dette 

ble også gjort mellom hver prøve. Elektroden ble plassert i prøveløsningen og beveget lett 

under målingen uten å treffe veggene i eppendorfrøret. Den avleste pH-verdien ble notert. 

Hver prøve ble målt én gang. Etter pH-måling ble elektroden skylt godt med MilliQ-vann og 

tørket lett av før dekselet over hullet i elektroden ble lukket og elektroden plassert i 

referanseelektrolytten. 
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4.6 Fjerning av ikke-innkapslet      

 5-karboksyfluorescein 

4.6.1 Metting av kolonner 

Før bruk måtte gelfiltreringskolonnene ekvilibreres og mettes med tomme liposomer. 

Ekvilibreringen ble gjort ved å vaske gjennom kolonnene med 25 ml MilliQ-vann. Kolonnene 

ble merket med hvilket produksjonsparti de skulle brukes til for å unngå krysskontaminering i 

løpet av forsøket.  

Etter ekvilibrering ble kolonnene mettet med tomme liposomer (udekkede eller dekkede med 

den polymerkonsentrasjonen og -typen de skulle benyttes til). Det ble påsatt 2,5 ml liposomer 

som ble eluert ut med 20 ml MilliQ-vann. Det ble kontrollert at eluatet fra kolonnen var 

visuelt mer turbid enn MilliQ-vannet som var tilsatt, som en indikasjon på metting. 

4.6.2 Fjerning av ikke-innkapslet 5-KF før dekking 

2,5 ml liposomer med innkapslet fluorescensmarkør (6 mM) ble applisert på 

gelfiltreringskolonnen og eluert ut med 3,5 ml fosfatbuffer. Eluatet ble samlet opp i brunt, 

skylt hetteglass og 1,5 ml MilliQ-vann ble tilsatt for å gi en lipidkonsentrasjon på 3 mM før 

dekking. Gelfiltreringskolonnene som ble brukt til skifting av ytre fase ble sterkt gulfargede 

og ble ikke brukt videre i forsøkene. 

4.6.3 Fjerning av utlekket 5-KF 

1,75 ml prøve med udekkede eller HM-HEC-dekkede liposomer ble påsatt på 

gelfiltreringskolonnene og eluert ut i rene, brune hetteglass med 3,5 ml MilliQ-vann, under 

beskyttelse mot lys. Eluatet ble tatt vare på for å opparbeides videre til fluorescensmåling 

(beskrevet i kapittel 4.7). Mellom hver prøvepåsetting ble kolonnene vasket med MilliQ-vann 

for å fjerne rester av lipid og fluorescensmarkør. Vaskevolumet som ble benyttet var 50 ml, 

som i en tidligere masteroppgave er validert som tilstrekkelig volum for å fjerne rester. 

(Bøyum, 2010) 

 



 

Metoder 

30 

 

4.7 Måling av fluorescens 

Fluorescensmåling ble gjort etter at utlekket 5-KF var fjernet som beskrevet i kapittel 4.6.3. 

4.7.1 Tillaging av standardrekke 

Standardrekken til måling av fluorescens ble nylaget hver forsøksdag. Stamløsning til 

standardrekke (kap. 3.2.4) og fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1) ble benyttet til å lage 

standardrekken. Disse ble tatt ut av kjøleskapet for å oppnå romtemperatur (~20 °C) og 

oppbevart mørkt før bruk. 

14 eppendorfrør ble skylt med fosfatbufferen, merket og hvert rør tilsatt 500 µl fosfatbuffer. 

Det første røret ble tilsatt 500 µl av stamløsningen og whirlmikset. 500 µl ble tatt ut fra det 

første røret etter blanding og overført til neste rør, og blandet. Dette fortsatte til alle rørene var 

tilsatt 500 µl fra forrige rør i rekken, og det ble oppnådd en serie av standardløsninger i 

konsentrasjonsområdet 1,50 x 10
-3

 – 1,83 x 10
-7

 mM. Ikke alle løsningene ble brukt videre i 

forsøket, da enkelte ville gi for høy eller for lav fluorescens. 

Under prøveopparbeidelse og bruk ble standardrekkene beskyttet mot lys. En typisk 

standardrekke er gjengitt i figur 4-1.  

Standardkurven bekreftet at vi var i det lineære området for fluorescens, og vi fikk en lineær 

funksjon som ble benyttet til å beregne konsentrasjonen av 5-KF i prøveuttaket. R
2
 var 0,999 

hver gang standardkurven ble satt opp. 
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Figur 4-1: Standardkurve av 5-karboksyfluorescein som viser sammenhengen mellom fluorescens og mengden i 

nmol av 5-KF i brønnen. Denne standardkurven er korrigert for bakgrunnsstøy. 

4.7.2 Utpipettering på plate 

Både eluatet fra gelfiltrering, standardløsningene med fluorescensmarkør og MilliQ-vann ble 

applisert på microtiterplate med 12 x 8 brønner for fluorescensmåling i plateleser. 

For å frigjøre fluorescensmarkøren som var innkapslet i liposomene måtte de sprekkes med 

Triton X-100 2% (kap. 3.2.5). 50 µl av løsningen ble forsiktig tilsatt til hver brønn ved hjelp 

av multikanalpipette. Det ble forsøkt å unngå luftbobler. 

Standardløsninger (kap. 4.7.1) ble utvalgt på bakgrunn av hvor mye lekkasje som antatt hadde 

funnet sted. Konsentrasjonsområdet til standardrekken ble tilpasset slik at fluorescensen i de 

sprukne liposomene lå innenfor. 50 µl standardløsning ble pipettert ut i hver sin brønn. Hver 

standardløsning ble tilsatt til fire brønner, og det ble brukt totalt 8-10 ulike standarder i hvert 

forsøk. Kolonne 1-5 på platen ble benyttet til standardrekken av fluorescensmarkøren. 

50 µl MilliQ-vann ble tilsatt til hver brønn i kolonne 12 på platen, og fungerte som en 

blankprøve slik at bakgrunnsfluorescens kunne estimeres. 
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Fra eluatet av de gelfiltrerte liposomene (kap. 4.6.4) ble 500 µl tatt ut og fortynnet med 4,5 ml 

MilliQ-vann. Fra denne fortynningen ble 50 µl tatt ut og tilsatt i hver brønn i én kolonne på 

platen ved hjelp av multikanalpipette. Totalt ble prøven fortynnet ned 20 ganger under 

prøveopparbeidelsen i forhold til konsentrasjonen i hetteglasset. 

For å sprekke liposomene ble platen vippet forsiktig frem og tilbake. Dette ga også en god 

blanding av Triton-X 100 2% med blankprøve (MilliQ-vann) og standarder. Under 

utpipetteringen på plate ble det arbeidet i mørkt rom, og alle stoffer ble beskyttet mot 

eventuelt lys. 

4.7.3 Måling og kvantifisering av frisatt 5-KF 

Etter påsetting av prøver på platen ble den plassert i plateleser (Wallac Victor
3
 1420 

Multilabel Counter) og innstilt for å måle fluorescensen i alle brønnene på platen. 

Innstillingene og metoden som er valgt for kvantifisering av fluorescensmarkør er hentet fra 

en tidligere masteroppgave(Bøyum, 2010). Innstillingene er oppgitt i tabell 4-3.  

Tabell 4-3: Instrumentinnstillinger ved fluorescensmåling (Bøyum, 2010) 

Teknologi og platetype 

Teknologi Prompt fluorometry 
Plate Hvit, 12 x 8 brønner 
Tid per måling 0,1 sekund 

Risteparametre 

Ristevarighet 3 sekunder 
Ristehastighet Normal 
Ristediameter 0,10 mm 
Ristetype Orbital 

Lampe og filter 

Filter emisjon F535 
Filter eksitasjon F485 
Lampeenergi CW-
lampe 

20 000 

Emisjonsside Ovenfra 

 

Kvantifisering ble foretatt ved at stoffmengden i standardrekken ble plottet mot fluorescens 

(kap. 4.7.1). For hver gelfiltrerte prøve ble det beregnet et gjennomsnitt av fluorescensen for 

alle brønnene den var tilsatt i. Ved hjelp av standardkurven ble fluorescensen konvertert til 

gjenværende konsentrasjon av 5-KF i prøven i nmol. For å kvantifisere hvor mye 5-KF som 
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var igjen i liposomene under frisettingsstudien ble dette sammenlignet med nullprøven, tatt ut 

direkte etter dekking med HM-HEC. 

4.8 Lipidhydrolyse 

HPTLC ble benyttet for å undersøke om det var tilstedeværelse av nedbrytningsprodukter av 

lipidene som følge av hydrolytiske prosesser i liposomsuspensjonene. Metoden for deteksjon 

av lipidhydrolyse er også beskrevet i tidligere masteroppgave (Bøyum 2010) samt av 

Dhanesar med flere (1992). 

4.8.1 Tillaging av standarder 

Det ble laget standarder av egg-PC, lyso-PC og palmitinsyre for å undersøke tilstedeværelse 

av disse i liposomprøvene og eventuelt kvantifisere dem. 

Stamløsningene av lipidene hadde en konsentrasjon på 0,5 mg/ml (kap. 3.2.7). Disse ble 

fortynnet til standarder tilsvarende en gitt prosentandel nedbrutt lipid ved at et volum 

stamløsning ble overført til en 5 ml målekolbe og tilsatt kloroform ad 5 ml. Mengden 

stamløsning benyttet til fortynning var avhengig av stoffets molekylvekt. Totalvolumet 

standard laget er 5 ml for alle fortynninger. Volumet stamløsning som er brukt er oppgitt i 

tabell 4-4. 

Tabell 4-4: Volum av stamløsning benyttet ved tillaging av standarder til HPTLC.  

Substans Molekylvekt 
Tilsvarende mengde 
degradert lipid 

Volum stamløsning 

Lyso-PC 537 g/mol 

5 % 92 µl 
10 % 185 µl 
20 % 370 µl 

 

Palmitinsyre 256 g/mol 
5 % 48 µl 
10 % 95 µl 
20 % 190 µl 

  
 
Tilsvarende mengde 
gjenværende lipid 

 

Egg-PC ~770 g/mol 

5 % 145 µl 
10 % 290 µl 
20 % 580 µl 
50 % 1,45 ml 
100 % 2,90 ml 
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Standardene ble overført til brune hetteglass på forhånd vasket med kloroform, fylt med N2 og 

oppbevart i fryser (-18 °C). 
 

4.8.2 Fortynning av prøver 

Prøveopparbeidelsen var forskjellig for udekkede og dekkede liposomer, da 

lipidkonsentrasjonen i prøveglassene var ulike. Dette medførte et ekstra trinn i opparbeidelsen 

av udekkede liposomprøver. 

De udekkede egg-PC-liposomene hadde en utgangskonsentrasjon på 3 mM i hetteglasset. 

Brune hetteglass ble skylt med MilliQ-vann og tilsatt 200 µl liposomsuspensjon. De ble så 

tilsatt 800 µl fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1) for å gi lipidkonsentrasjonen 0,6 mM. 1 

ml MilliQ-vann ble tilsatt, noe som ga en lipidkonsentrasjon i hetteglasset på 0,3 mM. 

Innholdet ble godt blandet, og hetteglassene ble fylt med N2, proppet, falset og oppbevart i 

kjøleskap(4 °C). 

De HM-HEC-dekkede egg-PC-liposomene hadde en utgangskonsentrasjon på 0,6 mM. Brune 

hetteglass ble skylt med MilliQ-vann og tilsatt 1 ml liposomsuspensjon. 1 ml MilliQ-vann ble 

tilsatt for å gi en lipidkonsentrasjon i hetteglasset på 0,3 mM. Innholdet ble blandet ved å 

vende på hetteglasset. Hetteglasset ble fylt med N2, proppet, falset og oppbevart i kjøleskap  

(4 °C). 

4.8.3 Påsetting av prøvene på HPTLC-plate 

Prøvepåsetting på HPTLC-plate ble gjort ved hjelp av Linomat V, som ble kjørt manuelt 

grunnet tilkoblingsproblemer mellom PC og instrument.  

Ved påsetting av prøver ble N2-gass koblet til med et trykk på 4-6 bar. For å stabilisere gassen 

ble det først gjort en testapplisering av 4 µl kloroform 5 ganger på en separat prøveplate. 

Appliseringssprøyten ble skylt med kloroform 20 ganger før det ble trukket opp kloroform 

som skulle påsettes. Luftbobler ble eliminert ved å banke lett på sprøyten. 

Det ble hver forsøksdag kontrollert at sprøyten ga fine bånd ved å applisere 4 µl 

cyanokobalamin 2 mg/ml i etanol 96 % 10 ganger på prøveplaten. Sprøyten ble vasket med 

etanol 10 ganger før og 10 ganger etter prøveuttak. Ved prøveuttak ble sprøyten skylt med 

prøve 3 ganger før uttak.  
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Parametrene som ble benyttet for påsetting av prøve er lagt inn manuelt på instrumentet, og 

oppgitt i tabell 4-5  

Ved påsetting ble det benyttet en ny plate som ble merket med kryss og dato i øvre høyre 

hjørne. Det ble også laget merker på hver korte side som markerte 65 mm. Platene lå beskyttet 

mot lys og ble berørt så lite som mulig for å forhindre at det oppstod flekker fra fremmede 

lipider. Platen ble festet på Linomat V og standarder og prøver ble applisert på samme plate. 

Av prøver ble det påsatt 5 µl, imens det for standarder ble benyttet et volum på 4 µl. Det ble 

benyttet flere plater samme forsøksdag. 

Appliseringssprøyten ble vasket 20 ganger med kloroform før påsetting av standarder og 

mellom hver ulike standard. Hver standard ble trukket opp 3 ganger for å mette sprøyten. 

Standarden ble trukket opp og luftbobler eliminert ved å banke lett på sprøyten. Sprøyten ble 

plassert i holderen og standard applisert. 

Tabell 4-5: Parametre som er lagt inn for manuell kjøring av Linomat V. I tillegg er plasseringen av båndene på 

platen (tilfeldig plassering) lagt inn i metoden. Parametrene er notert under forsøk fordi de siden skal benyttes 

ved skanning. 

Parameter Verdi 

Sprøytevolum 100 µl 

Doseringshastighet 70 nl/s 

Dødvolum 0,1 µl 

Platestørrelse 20 x 10 cm 

Båndlengde 5,0 mm 

Startposisjon X 15,0 mm 

Startposisjon Y 15,0 mm 

Antall bånd 12-16 

Antall prøver 8 

Båndavstand * mm 

* Båndavstanden bestemmes av Linomat 5, men må noteres og legges inn i WinCATS for å oppnå deteksjon 

(kap. 4.8.6). Ved 16 prøver var båndavstanden 11,3 mm. 

 

Etter applisering av standarder ble sprøyten skylt 20 ganger med kloroform, 5 ganger med 

metanol og 10 ganger med MilliQ-vann. Prøve ble trukket opp og skylt ut av sprøyten 3 

ganger for å mette den før prøve ble tatt ut og luftbobler eliminert ved å banke lett på 

sprøyten. Sprøyten ble plassert i holderen og prøven applisert. Mellom ulike prøver ble 

sprøyten skylt 10 ganger med MilliQ-vann, 5 ganger med metanol, 10 ganger med kloroform, 
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5 ganger med metanol og 5 ganger med MilliQ-vann for å skylle ut rester fra prøven. Etter 

prøvepåsetting fikk HPTLC-platen hvile i 10 minutter. 

4.8.4 Eluering av prøver 

Mobilfasen til eluering ble laget imens HPTLC-platen hvilte. Det ble benyttet kloroform, 

metanol og MilliQ-vann i forholdet 32,5:12,5:2. Komponentene ble blandet i en glasskolbe 

med propp. 

Mobilfasen ble overført til elueringskammeret, og det ble kontrollert at dette var i vater. 

HPTLC-platen ble forsiktig plassert i kammeret. Elueringen ble startet og fortsatte til 

væskefronten nådde 65 mm. 

Etter eluering ble HPTLC-platen lagt noen sekunder på papir før den ble tørket i varmluft i 2-

3 minutter. 

4.8.5 Fremkalling av bånd 

Platen ble avkjølt til romtemperatur før den ble ført rolig ned i fremkallingsreagensen 

(kap.3.2.6) og holdt der i 20 sekunder. Tiden ble tatt med stoppeklokke. Platen ble deretter 

ført rolig opp og ble tørket i varmluft i 2-3 minutter før den ble lagt i varmeskap ved 180 °C i 

20 minutter. Etter at båndene var fremkalt fikk platen hvile i 10 minutter. 

4.8.6 Deteksjon ved hjelp av TLC skanner 3 

For deteksjon og kvantifisering med TLC skanner 3 ble parametrene oppgitt i tabell 4-5 lagt 

inn i WinCATS sammen med flere ulike innstillinger som var nødvendige for å oppnå 

deteksjon av båndene. Disse innstillingene er oppgitt i tabell 4-6. 

Skanningen ble startet og det ble avlest kromatogrammer for hvert bånd. Platene ble også 

avbildet etter skanning for å dokumentere flekkene. 
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Tabell 4-6: Parametre lagt inn i WinCATS ved skanning av HPTLC-plater i TLC skanner 3. 

Appliseringsposisjon 15,0 mm 

Væskefrontposisjon 65,0 mm 

Startposisjon skanning 10,0 mm 

Sluttposisjon skanning 55,0 mm 

Startposisjon integrering 13,0 mm 

Sluttposisjon integrering 52,0 mm 

Spalteåpning 4,00x0,10 mm, Micro 

Skannehastighet 20 mm/s 

Oppløsning 100 µm/steg 

Bølgelengde 510 nm 

Lampe D2 & W 

Datafilter Savitsky-Golay 7 

 

4.9 Deteksjon av lipidoksidasjon 

Lipidoksidasjon, eller test for konjugerte diener, ble undersøkt ved at det ble tatt opp UV-

absorbsjonsspekter. Dette er tidligere beskrevet av Gray (1978) og metoden oppgitt i 

«Liposomes» (Zuidam med flere, 2003) er tilpasset for bruk av vandig medium (Ahrabi, 

1993). 

Prøveopparbeidelse 

Prøveopparbeidelsen skjedde ved at eppendorfrør ble skylt med fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 

(kap.3.2.1) og tilsatt 100 µl prøve (lipidkonsentrasjon 0,6 mM). Den samme fosfatbufferen 

som ble benyttet til skylling ble og benyttet for å fortynne prøven. Det ble benyttet 900-1200 

µl fosfatbuffer til fortynning, for at absorbsjonsmaksimum skulle ligge mellom 0,2 og 0,8 

(Pedersen-Bjergaard og Rasmussen, 2004). Innholdet i eppendorfrørene ble blandet på 

Whirlmikser før prøveuttak. 

Opptak av UV-absorbsjonsspekter 

Spektrofotometeret ble skrudd på minst 30 minutter før måling for å stabilisere temperaturen. 

Kvartskyvetten ble skylt godt med etanol 96 % og satt til lufttørking uten å berøre kyvetten, 

deretter skylt 3 ganger med løsemidlet til prøvene (fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1)). 

900 µl løsemiddel ble tilsatt i kyvetten som ble inspisert for støv og tørket med linsepapir. 
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Den ble plassert i spektrofotometeret og brukt til å sette instrumentets grunnlinje mellom 400 

nm og 190 nm. 

Kyvetten ble tømt og tilsatt 900 µl prøveløsning, inspisert for støv, tørket av med linsepapir 

og plassert i målecellen. Absorbansen ble målt i området 400-190 nm, med en oppløsning på 

1 nm. Hver prøve ble målt én gang, og kyvetten ble skylt med løsemiddel 3 ganger mellom 

hver prøve. 

Oksidasjonsindeksen ble beregnet for hver prøve etter formelen(Zuidam med flere, 2003): 

 

nmnm

nmnm

absabs

absabs
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300215
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      Formel 4.2 
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5 Forsøksoppsett 

5.1 Produksjonsmetodens reproduserbarhet 

Det ble gjort forsøk for å verifisere at liposomfremstillingen ved produksjonsbetingelsene 

beskrevet i kapittel 4.2  var reproduserbar. Undersøkelsen ble gjort ved å fremstille 3 

produksjonspartier av 3 mM egg-PC-liposomer. De ferdige liposomene ble oppbevart i 3 

separate hetteglass og størrelse målt på 3 uttak fra hvert hetteglass etter 2 dager som beskrevet 

i kap. 4.4. Tukeys range test ble benyttet for å undersøke om instrumentet ga samme 

størrelsesfordeling innad i hvert produksjonsparti og om de tre produksjonspartiene var like. 

5.2 Forsøk med HM-K-HEC 

5.2.1 Dekking av liposomer i flytende krystallfase (egg-PC) 

Verifisering av dekking med HM-K-HEC 

Egg-PC-liposomene som ble fremstilt under forsøkene i kapittel 5.1 ble dekket med løsninger 

av kommersielt tilgjengelig HM-HEC av kosmetisk kvalitet (kapittel 3.2.2) og dekkingen ble 

gjort etter metoden beskrevet i kapittel 4.2  

Stamløsningen av HM-HEC ble fortynnet med fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 ± 0,1 (kap. 3.2.1) og 

fortynnet til 6 ulike konsentrasjoner (0,01 % - 0,02 % - 0,04 % - 0,08 % - 0,16 % - 0,32 % 

(alle w/w)). Fra hver polymerkonsentrasjon ble det produsert 3 paralleller med dekkede 

liposomer. 

Prøvene ble visuelt inspisert rett etter dekking og satt til henstand i kjøleskap natten over. 

Størrelse og transmittans ble målt for de dekkede prøvene og resultatene sammenlignet med 

kontrollprøver av ren polymer samt prøver av udekkede liposomer, begge i sammenlignbar 

konsentrasjon ved prøveopparbeidelse. Zetapotensiale ble undersøkt i forhold til de udekkede 

liposomene. 
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Viskositetens innvirkning på partikkelstørrelsesmåling 

Ved måling av størrelse og zetapotensiale benyttes det beregninger hvor viskositeten som 

oppgis vil påvirke prøveresultatet(formel 2.1 og formel 2.2). Fordi viskositet av de ulike 

polymerløsningene ikke ble målt, ble det undersøkt om ytterligere fortynning av de ulike 

prøvene påvirket resultatene for noen av polymerkonsentrasjonene i forhold til 

normalfortynning. Fortynningene er oppgitt i tabell 5-1. 

Tabell 5-1: Den oppgitte mengden er prøvevolumet som er benyttet ved prøveopparbeidelsen for måling av 

størrelse. Alle prøver er fortynnet med fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1) til et totalvolum på 1,1 ml. 

Konsentrasjon av HM-K-HEC i polymerløsning før dekking (w/w) 

 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,08 % 0,16 % 0,32 % 

Normalfortynning 100 µl 100 µl 100 µl 100 µl 100 µl 100 µl 

Testfortynning 1 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 

Testfortynning 2 20 µl 20 µl 20 µl 10 µl 5 µl 2,5 µl 

 

I testfortynning 1 ble konsentrasjonen redusert til 1/5 av konsentrasjonen i 

normalfortynningen. Lipidkonsentrasjonen ble den samme i alle fortynningene. 

Ytterligere fortynning ble gjort for å redusere viskositeten i prøvene hvor de tre høyeste 

polymerkonsentrasjonene var brukt til dekking. Ved testfortynning 2 ble prøvene fortynnet for 

å oppnå samme polymerkonsentrasjon i kyvetten som i prøvene opparbeidet fra 0,04 % 

(w/w)-prøvene i testfortynning 1. Dette bidro til at lipidkonsentrasjonen ved måling ble lavere 

for prøvene opparbeidet fra liposomene dekket med polymerløsningene i 

konsentrasjonsområdet 0,08-0,32 % (w/w). 

Stabilitetsstudier 

Stabiliteten av de udekkede og dekkede liposomene ble undersøkt ved å måle 

partikkelstørrelse og zetapotensiale over tid på prøver oppbevart under N2 i kjøleskap (4 °C). 

Ovennevnte egg-PC-liposomer dekket med de 6 ulike konsentrasjonene av HM-K-HEC fra 

kapittel 5.2.1 ble brukt i undersøkelsene. Det ble målt størrelse og zetapotensiale som 

beskrevet i kapittel 4.4 over en periode på henholdsvis 25 og 49 uker. 
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Kjemisk degradering 

Ovennevnte prøver ble videre undersøkt for hydrolyse og oksidasjon etter 49 ukers lagring 

under N2 i kjøleskap (4 °C).  

HPTLC ble benyttet for å undersøke hydrolyseprodukter (kap. 4.8) og UV-absorbansspekter 

ble tatt opp for å detektere eventuell oksidasjon (kap. 4.9). Oksidasjonsindeks ble beregnet og 

det ble undersøkt om det var mulig å finne noen sammenheng mellom denne og 

zetapotensiale målt ved samme tidspunkt. 

pH i liposomprøvene ble målt etter 28 og 51 uker. 

5.2.2 Dekking av liposomer i gelfase (DPPC) 

Verifisering av dekking med HM-K-HEC 

DPPC-liposomer 3 mM ble produsert som beskrevet i kap. 4.2.1-4.2.3. Fordi DPPC-

liposomer aggregerer raskt ble disse direkte etter produksjon dekket med løsninger av HM-K-

HEC opprenset som beskrevet i kapittel 4.1. Dekkingen ble gjennomført som beskrevet i 

kapittel 4.2.4. Det ble valgt 3 konsentrasjoner av polymerløsningen som skulle brukes ved 

dekking: 0,01 % - 0,04 % - 0,32 % (alle w/w). Det ble laget 3 paralleller av dekkede 

liposomer for hver polymerkonsentrasjon. 

Størrelse, zetapotensiale og transmittans ble målt på udekkede og dekkede liposomer, begge 

opparbeidet til sammenlignbar konsentrasjon før måling. Transmittans ble også målt på 

kontrollprøver av polymeren, og prøvene ble inspisert visuelt. 

Stabilitetsstudier 

Polymerens evne til å stabilisere liposomene ble undersøkt ved å måle partikkelstørrelse og 

zetapotensiale over en periode på 11 uker. DPPC-liposomene fra kapittel 5.2.2 ble benyttet i 

stabilitetsstudien. 

Partikkelstørrelse (kap. 4.4) ble målt 0-1 dager etter dekking, etter 1 uke og etter 11 uker. 

Zetapotensiale (kap. 4.4) ble målt 0-1 dager etter dekking samt etter 11 uker. Prøvene ble 

oppbevart i kjøleskap (4 °C) under hele stabilitetsstudien. 
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5.3 Forsøk med syntetisk HM-HEC 

Det ble gjort forsøk med 5 ulike typer syntetisk HM-HEC med hensyn på mengde hydrofob 

modifisering og lengde på den hydrofobe kjeden, disse er gjengitt i tabellen «Polymerer» i 

kapittel 3.1 Det ble gjort undersøkelser av løseligheten til polymeren i hydreringsmediet samt 

evnen til å dekke liposomene. 

5.3.1 Løselighet av syntetisk HM-HEC med 2 mol% hydrofob 

modifisering 

Løseligheten til de syntetiske HM-HEC-variantene med 2 mol% hydrofob modifisering ble 

undersøkt ved at det ble laget 0,50 %(w/w) løsninger av polymerene i både fosfatbuffer 5 mM 

pH 6,8 (kap. 3.2.1) og i MilliQ-vann. 

Transmittans ble målt etter ferdigstilling av prøver, og målt igjen etter 1 dag på oppristede 

prøver og etter 2 dager på prøver som hadde fått sedimentere. 

5.3.2 Dekking av liposomer i flytende krystallfase (egg-PC) 

Egg-PC-liposomer ble produsert og dekket med de syntetiske HM-HEC-variantene som 

beskrevet i kapittel 4.2. Det ble laget stamløsninger 0,50 % (kap.3.2.2) av alle de 5 syntetiske 

HM-HEC-variantene som ble fortynnet til 3 ulike konsentrasjoner: 0,05 % - 0,10 % - 0,15 % 

(alle w/w) i fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 (kap. 3.2.1) og 2 paralleller av hver 

polymerkonsentrasjon, til sammen 30 prøver. Ved dekking ble det benyttet 2 ml 

liposomsuspensjon 3 mM og 8 ml polymerløsning. 

Partikkelstørrelse, zetapotensiale og transmittans (kap. 4.4-4.5) ble målt samme dag som 

dekkingen ble utført. Resultater ble sammenlignet med kontrollprøver av ren polymer og 

udekkede liposomer, begge i sammenlignbar konsentrasjon. Størrelse og transmittans ble målt 

etter 1 uke for alle komplekser som ble antatt å være stabile. Kompleksene som var stabile 

etter 1 uke ble fulgt videre i 8 uker. 

5.3.3 Stabilitetsstudier 

Egg-PC-liposomer som var dekket med HM-C8-1-HEC og HM-C16-1-HEC ble undersøkt for 

oksidasjon etter oppbevaring uten nitrogenatmosfære i 10 uker ved 4 °C. Det ble tatt opp UV-
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absorbansspekter 1 dag etter produksjon samt etter 10 uker. Prøveopparbeidelsen skjedde som 

beskrevet i kapittel 4.8 og oksidasjonsindeks ble beregnet.  

pH ble målt direkte etter produksjon og etter oppbevaring i 10 uker i prøver oppbevart uten 

beskyttende nitrogenatmosfære. 

5.3.4 Frisettingsstudier 

Innledende gelfiltreringsforsøk 

Det ble laget 3 paralleller med liposomer i flytende krystallfase(egg-PC) som ble dekket med 

opprenset HM-K-HEC 0,16 %(w/w) etter metoden beskrevet i kapittel 4.2. Det ble undersøkt 

om det var mulig å gelfiltrere disse uten endring av størrelse og turbiditet. 

Størrelse og transmittans av kompleksene ble målt før gelfiltrering. Gelfiltreringen ble 

gjennomført ved at 2,5 ml dekkede liposomer ble påsatt på 3 ulike gelfiltreringskolonner som 

på forhånd var ekvilibrert og mettet med dekkede liposomer (kap. 4.6.1). Etter eluering ble 

kompleksenes størrelse og transmittans målt på nytt.  

Frisetting fra egg-PC-liposomer dekket med syntetisk HM-HEC, 1 mol% 

hydrofob modifisering 

Frisettingsstudier ble gjennomført ved innkapsling av fluorescensmarkøren 5-KF i egg-PC-

liposomer laget etter metoden beskrevet i kapittel 4.2.1-4.2.3, men med 5-karboksyfluorescein 

1,5 mM (kap. 3.2.3) som hydreringsmedium. Liposomene ble gelfiltrert (kap.4.6.2) direkte før 

dekking med polymerløsning. Det ble benyttet HM-C8-1-HEC og HM-C16-1-HEC, begge i 

konsentrasjon 0,10 % (w/w) ved dekking (kap 3.2.2), og det ble laget 2 paralleller for hver 

polymer. Det ble og laget to paralleller av udekket prøve som ble opparbeidet på samme måte 

som de polymerdekkede. 

Etter uttak av nullprøver ble prøvene plassert i varmeskap ved 35 °C. Det ble foretatt totalt 5 

prøveuttak på 1,75 ml fra hvert hetteglass, og prøvene ble kun fjernet fra varmeskapet for 

påsetting av prøve på gelfiltreringskolonnene (kap. 4.6.3). 

Konsentrasjon av gjenværende 5-KF i liposomene ved hvert prøveuttak ble estimert ved hjelp 

av standardkurven som ble satt opp (kap. 4.7, figur 4-1).  
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6 Resultater 

6.1 Produksjonsmetodens reproduserbarhet 

Det ble produsert 3 ulike lipidfilmer basert på egg-PC som beskrevet i kapittel 5.1.1, og 

resultater fra størrelsesmåling 2 dager etter produksjon er oppgitt i tabell 6-1. 

Tabell 6-1: Produksjonsmetodens reproduserbarhet. Kolonne 2 og 3 angir gjennomsnittlig partikkeldiameter 

(nm) og standardavvik for liposomene innenfor hvert produksjonsparti,  kolonne 4 og 5 angir gjennomsnittlig 

partikkeldiameter (nm) og standardavvik innenfor hvert prøveuttak. 

Film Størrelse etter 1 dag Standardavvik Størrelse for hvert uttak Standardavvik 

 

1 

 

179 nm 

 

2,0 

1 179 nm 1,7 

2 178 nm 2,9 

3 180 nm 1,4 

 

2 

 

192 nm 

 

4,1 

1 195 nm 1,7 

2 189 nm 3,7 

3 192 nm 3,8 

 

3 

 

184 nm 

 

4,4 

1 180 nm 2,3 

2 188 nm 3,8 

3 183 nm 3,6 

 

PI var ~ 0,1 for de udekkede egg-PC-liposomene og dette indikerte at liposomene hadde en 

relativt smal unimodal størrelsesfordeling. 

For å undersøke om størrelsen som ble målt på de nylagde liposomene innad i de tre 

produksjonspartiene var lik ble Tukeys range test benyttet. 3 uttak fra samme hetteglass hvor 

det ble gjort 3 run på hvert uttak ga ingen signifikante forskjeller innad i det samme 

produksjonspartiet, og man kan derfor anta at instrumentet ga reproduserbare og 

representative verdier ved hvert uttak. 

For å kontrollere produksjonsmetoden ble Tukeys range test utført slik at 

størrelsesfordelingen for hvert produksjonsparti ble samlet og sammenlignet parvis med de 

andre. Her var P < 0,05 og hypotesen om at produksjonsmetoden gir reproduserbare resultater 

måtte derfor forkastes i dette tilfellet. Dette kan skyldes at disse ble produsert i en 
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opplæringsfase hvor regulering av trykk under ekstrusjon kunne påvirke den endelige 

størrelsen av liposomene. 

Resultatene fra Tukeys range test for alle produksjonspartiene er gitt fra Minitab versjon 16: 

 

General Linear Model: Størrelse versus Produksjonsparti  

 
Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Produksjonsparti  N   Mean  Grouping 

AR202002          9  192,0  A 

AR202003          9  183,7    B 

AR202001          9  178,7      C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

Som tabell 6-1 viser var det små forskjeller, og gjennomsnitt og standardavvik for 

partikkelstørrelsen i diameter var for de tre produksjonspartiene samlet 185 ± 6,6 nm, 

beregnet som deskriptiv statistikk i Minitab versjon 16. Det var lite trolig at disse forskjellene 

skal ha en sterk innvirkning på videre undersøkelser. 

6.2 Forsøk med HM-K-HEC 

6.2.1 Dekking av liposomer i flytende krystallfase (egg-PC) 

Verifisering av dekking med HM-K-HEC 

Egg-PC-liposomer ble dekket med ulike konsentrasjoner av HM-K-HEC som beskrevet i 

kapittel 5.2.1 og det ble gjort undersøkelser med hensikt å verifisere dekkingen. 

Visuell inspeksjon 

Hetteglassene ble inspisert for tilstedeværelse av synlige aggregater både rett etter dekking og 

etter henstand i kjøleskap over natten. Det var ikke mulig å detektere noen aggregater ved 

visuell inspeksjon i noen av hetteglassene. 

Partikkelstørrelse 

Størrelse ble målt dagen etter dekking. Fordelingen er gjengitt i figur 6-1. 
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Figur 6-1: Størrelsesfordeling av de dekkede liposomene målt 1 dag etter dekking. Den oppgitte størrelsen er et 

gjennomsnitt av 3 paralleller, og errorbarene viser til høyeste og laveste målte størrelse ved den aktuelle 

polymerkonsentrasjonen. 

 

Etter dekking lå PI på ~ 0,2 for liposomer dekket med HM-K-HEC i konsentrasjonsområdet 

0,01-0,16 % (w/w). For liposomer dekket med 0,32 % HM-K-HEC var PI ~ 0,3. 

Størrelsesmålingen viste unimodal fordeling for de dekkede og de udekkede liposomene, og 

jevne korrelasjonsfunksjoner. En liten økning i PI etter dekking er som forventet. Måling av 

størrelse på rene polymerløsninger ga multimodal fordeling, hakkete korrelasjonsfunksjoner 

og høy PI ( mellom 0,5 og 0,9). Intensitetskurvene fra programvaren (Zetasizer Software) er 

vist i figur 6-2. 
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Figur 6-2: Størrelsesfordelingen i ren polymerløsning benyttet ved dekking av egg-PC-liposomene. Hver 

delfigur viser 3 intensitetskurver fra samme uttak. a) 0,01 % b) 0,02 % c) 0,04 % d) 0,08 % e) 0,16 % f) 0,32 %. 

 

Endret turbiditet i liposomsuspensjonen ved dekking vil kunne indikere en størrelsesendring 

ved at større komplekser er mer turbide enn de mindre. Turbiditet ble beregnet fra 

gjennomsnittet av transmittansmålinger som beskrevet i kapittel 4.3. Resultater fra 

turbiditetsmålingene er gjengitt i figur 6-3. 
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Figur 6-3: Turbiditet før og etter dekking med polymer. Turbiditet i rene polymerløsninger er plassert ved siden 

av de tilhørende dekkede liposomene med samme polymerkonsentrasjon for å kunne se endringen ved dekking.  

 

Turbiditeten i de rene polymerløsningene var lav, noe som indikerer god løselighet av HM-K-

HEC i hydreringsmediet som er benyttet.  Dekkede og udekkede egg-PC-liposomer var 

omtrent like turbide, og forskjeller skyldtes sannsynligvis fluktuasjoner i spektrofotometeret. 

Størrelsesøkningen fra de udekkede liposomene til de dekkede var en sterk indikasjon på at 

polymeren påvirket liposomsuspensjonen. Fordi fordelingene forble unimodale etter dekking i 

motsetning til hos de rene polymerløsningene, og fordi PI endres lite er det svært sannsynlig 

at vi har å gjøre med størrelsesøkning som følge av at polymeren og liposomene går sammen i 

større komplekser.  

Zetapotensiale 

Det ble målt zetapotensiale på udekkede og dekkede liposomer som beskrevet i kapittel 4.4. 

Det var i utgangspunktet ikke forventet noen endring i zetapotensialet fordi både lipidet og 

polymeren var nøytrale. Resultatene er gjengitt i figur 6-4. 
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Figur 6-4: Zetapotensiale målt på udekkede og dekkede liposomer, 1-2 dager etter produksjon. Error bars viser 

forskjellen på laveste og høyeste målte zetapotensiale fra 3 paralleller med udekkede og dekkede liposomer i 

hver polymerkonsentrasjon. 

 

De udekkede liposomene hadde et svakt negativt zetapotensiale (~ -3 mV), som kunne 

skyldes degradering av lipidene under oppbevaring. Dette gikk mot 0 mV ved dekking og 

indikerte at det var polymerens ladning som bestemte zetapotensialet etter dekking, og 

dermed at man hadde fått en sorbsjon til overflaten av liposomene. Dette kunne i midlertid 

ikke bekreftes da det ikke forelå målinger av zetapotensiale på polymeren. 

Viskositetens innvirkning på partikkelstørrelsesmåling 

Da viskositet ikke var bestemt for polymerløsningene ble viskositeten til vann ved 25 ° C 

benyttet ved beregning av partikkelstørrelse. Dette kan i midlertid gi en forhøyet verdi for 

størrelse fordi partiklene ikke diffunderer like hurtig i mer viskøse medier. Særlig for 

liposomene dekket med de høyeste polymerkonsentrasjonene var viskositeten merkbart 

høyere. Dette ble sett under prøveopparbeidelsen til størrelsesmåling når kyvettene ble vendt 

på for å blande innholdet. Resultatene for de to testfortynningene som ble forsøkt er gjengitt i 

figur 6-5 a til b) 
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Figur 6-5 a) Størrelse av HM-K-HEC-dekkede egg-PC-liposomer (diameter) ved ulike fortynninger for å 

redusere viskositet. Størrelsen er gitt som gjennomsnittet av 3 paralleller. For fortynninger, se tabell 5-1. 

 

 

 

Figur 6-5 b) Størrelse av HM-K-HEC-dekkede egg-PC-liposomer (diameter) etter fortynning. 0,01-0,04 % er 

vist som resultater fra normalfortynning, 0,08-0,32 % er vist som resultater fra testfortynning 2 (fra tabell 5-1) 

 

Ved fortynning økte PI for liposomene dekket med den laveste polymerkonsentrasjonen (0,01 

% (w/w) til ~ 0,4. Intensitetsplottene ble multimodale, noe som tilsier at konsentrasjonen kan 

være for lav til å brukes ved størrelsesmåling. PI var lett forhøyet i prøvene dekket med  
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0,02 % HM-K-HEC. For prøvene med de andre polymerkonsentrasjonene var PI den samme 

som ved normalkonsentrasjon.  

Fordi Zetasizer Nano-ZS benytter teknologi som gjør det mulig å fortynne prøvene kraftig og 

automatisk regulerer hvor langt inn i prøven lysstrålen går var det rimelig å anta at selv om 

fortynning reduserte count rate vil det være størrelsesfordelingen angitt i figur 6-5 b) som 

viste den mest realistiske størrelsesfordelingen. Det var derfor sannsynlig at viskositeten 

påvirket størrelsesmålingen for liposomene dekket med de høyeste polymerkonsentrasjonene 

(0,08-0,32 % (w/w)). 

Stabilitetsstudier 

Egg-PC-liposomene som var dekket med HM-K-HEC under kapittel 6.2.1 Dekking av 

liposomer i flytende krystallfase – Verifisering av dekking med HM-K-HEC ble benyttet i 

stabilitetsstudien. Hensikten var å undersøke om de ulike polymerkonsentrasjonene hadde 

ulik evne til stabilisering av liposomene. Studien hadde en total varighet på 51 uker. 

Partikkelstørrelse 

Størrelse ble fulgt over en periode på 25 uker. Normalfortynning ble benyttet i de fleste 

forsøkene, men i det siste forsøket ble prøvene som var dekket med de tre høyeste 

polymerkonsentrasjonene (0,08-0,32 % (w/w) HM-K-HEC) fortynnet noe fordi det var 

mistanke om degradering. En redusering av viskositeten var antatt å gi et bedre bilde av 

formuleringen. Fortynningen ble gjort slik at polymerkonsentrasjonen i kyvetten ble den 

samme for alle prøver dekket med HM-K-HEC i konsentrasjonsområdet 0,04-0,32 % (w/w).  

Figur 6-6 viser utviklingen i størrelse over 25 uker. 
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Figur 6-6: Endring av partikkelstørrelse (diameter) over tid ved oppbevaring under nitrogenatmosfære i 

kjøleskap (4 °C) i 25 uker. Størrelsen er målt på 3 paralleller av egg-PC-liposomer dekket med hver 

polymerkonsentrasjon.   

 

Størrelsen var stabil for alle formuleringene frem til 17 uker. Ved 25 uker ble det observert en 

reduksjon i partikkelstørrelse for både de udekkede og de HM-K-HEC-dekkede liposomene. 

Nedgangen ble antatt å være reell for liposomene som var dekket med 0-0,04 % (w/w) HM-

K-HEC, der normalfortynning ble brukt ved alle målinger. Liposomene dekket med 0,01 % 

(w/w) HM-K-HEC hadde ved 25 uker en lavere partikkelstørrelse enn de udekkede 

liposomene. 

Ved måling av partikkelstørrelse etter 25 uker for egg-PC-liposomene dekket med 0,08-0,32 

% (w/w) HM-K-HEC var viskositeten i prøveuttaket lavere enn ved de andre tidspunktene, 

noe som skyldtes at de ble fortynnet mer enn de andre prøvene under prøveopparbeidelsen. 

Det var derfor sannsynlig at nedgangen i størrelse som ble sett for disse prøvene ikke var 

reell, men skyldtes endring i viskositet i dispersjonsmediet. Nedgangen i størrelse var ikke 

like markant som for liposomene dekket med de lavere polymerkonsentrasjonene, og var med 

på å underbygge dette. 

Frem til 17 uker hadde PI ligget på ~0,1 for udekkede liposomer og ~0,2 for alle 

formuleringene av dekkede liposomer bortsett fra den med høyest polymerkonsentrasjon 

(0,32 % (w/w)). Tabell 6-2 viser PI ved størrelsesmålingene etter 25 uker. 
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Tabell 6-2: PI ved partikkelstørrelsesmåling av HM-K-HEC-dekkede egg-PC-liposomer etter lagring i 25 uker. 

Polymerkonsentrasjonen ved dekking er oppgitt i venstre kolonne.  

Polymerkonsentrasjon ved dekking PI ved 25 uker 

0,00 % 0,2 

0,01 % 0,4 

0,02 % 0,3 

0,04 % 0,2 

0,08 % 0,2 

0,16 % 0,2 

0,32 % 0,3 

 

Etter 25 uker var PI var økt for udekkede liposomer, samt for liposomene dekket med de to 

laveste polymerkonsentrasjonene (0,01 % og 0,02 %). Dette medførte at resultatene av 

partikkelstørrelsesmåling for disse prøvene ble mindre pålitelige enn tidligere. Liposomene 

dekket med disse polymerkonsentrasjonene hadde og fått multimodale fordelinger ved 25 

uker. Det var derfor grunn til å tro at disse konsentrasjonene ikke var tilstrekkelige for å 

beskytte liposomene mot degradering. 

Zetapotensiale 

Zetapotensialet ved studiens start var nær nøytralt ( ~ 0 mV). Zetapotensialet ble fulgt over en 

periode på 49 uker og utviklingen er gjengitt i figur 6-7. 
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Figur 6-7: Zetapotensiale målt i udekkede og dekkede prøver 1 dag etter produksjon og fulgt videre etter 17, 25 

og 49 uker. Tallene angir polymerkonsentrasjonen (w/w) i HM-K-HEC-løsningen som ble benyttet ved dekking 

av liposomene. 

 

Allerede ved 17 uker var det tegn til at stabiliteten av de udekkede liposomene og de dekkede 

liposomene med lav konsentrasjon av polymer var suboptimal fordi man så en tydelig økning 

i zetapotensialet ved at det ble mer negativt. Ved 25 uker var økningen mer markant. For 

resultatene ved 25 uker ble Tukeys range test benyttet for å undersøke om noen av 

polymerkonsentrasjonene brukt ved dekking hadde en beskyttende effekt mot økning i 

zetapotensialet. Dette ble beregnet ved hjelp av Minitab versjon 16 og resultatene er gjengitt 

nedenfor: 

 

General Linear Model: ZP versus Polymerkonsentrasjon dekking  
 

Grouping Information Using Tukey Method and 95,0% Confidence 

 

Polymerkonsentrasjon 

dekking                N    Mean  Grouping 

0,0032                15   -2,96  A 

0,0016                15   -3,36  A B 

0,0008                15   -7,50    B C 

0,0002                15   -8,34      C 

0,0004                15   -9,72      C D 

0,0001                15  -12,90        D 

0,0000                45  -27,52          E 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

 

Testen verifiserte at dekkingen med HM-HEC hadde en beskyttende effekt mot degradering 

når gjennomsnittet av alle målinger for samme polymerkonsentrasjon ved dekking ble 
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benyttet til beregning. I midlertid er det store forskjeller mellom parallellene av liposomer 

dekket med samme polymerkonsentrasjon. 

 

Ingen av de ulike polymerkonsentrasjonene ga etter dekking og lagring i 25 uker et signifikant 

forskjellig zetapotensiale enn alle de andre. I midlertid gir de to høyeste 

polymerkonsentrasjonene (0,16 %, 0,32 %(w/w)) som ble brukt ved dekking et signifikant 

ulikt zetapotensiale i forhold til de laveste konsentrasjonene (0,01-0,04 %(w/w)).  

 

Det var sannsynlig at oppbevaringsbetingelsene spilte en rolle. Fylling av hetteglassene med 

nitrogen var ikke standardisert, og tilstedeværelse av ulike mengder oksygen i paralleller med 

samme polymerkonsentrasjon kunne gitt forskjellig grad av nedbrytning under lagring. Dette 

bidro til at standardavviket innenfor en polymerkonsentrasjon brukt ved dekking ble så høyt 

at det ikke var mulig å vise at én av dem ga bedre beskyttelse mot degradering enn de andre. 

 

Kjemisk stabilitet 

Kjemisk degradering ble undersøkt for å se om det kunne detekteres nedbrytningsprodukter 

som resultat av hydrolyse eller oksidasjon i prøvene ved lagring. pH ble også undersøkt. 

 

Hydrolyse 

Undersøkelser for tilstedeværelse av lyso-PC og palmitinsyre ble gjort ved hjelp av HPTLC. 

Det ble benyttet to ulike standarder samt en stamløsning av lipidet for å undersøke 

tilstedeværelse av nedbrytningsprodukter. Figur 6-8 viser avbilding av HPTLC-plater etter 

fremkalling, og figur 6-9 oppgir noen av kromatogrammene som ble oppnådd ved skanning i 

CAMAG TLC III skannekammer.  
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Figur 6-8 a): Eksempel på HPTLC-plater etter fremkalling. Egg-PC og Lyso-PC gir flekker. Palmitinsyre gir 

ingen flekker. Kontrastene i bildet er forsterket for å tydeliggjøre flekkene. Bånd 1, 11: Egg-PC standard, bånd 2, 

3: lyso-PC standard , bånd  3, 9: palmitinsyre standard, bånd 4-6, 8, 10, 12: Udekket Egg-PC-liposom, lagret i 11 

måneder. Standardene tilsvarer en mengde nedbrutt lipid på 20 %. 

 

 

Figur 6-8 b) Bånd 1,5,7,10: lyso-PC standarder, bånd 2,3,4,14: egg-PC-standarder, Bånd  6,8-9,11-13,15-16: 

HM-K-HEC-dekkede liposomer. HM-K-HEC sitter igjen som flekker på appliseringspunktet. 
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Figur 6-9 a) Kromatogrammer fra a)udekket egg-PC-liposom, b) egg-PC-liposom dekket med 0,16 % (w/w) 

HM-K-HEC, c) egg-PC-liposom dekket med 0,08 % (w/w) HM-K-HEC, d) standard egg-PC 20 %, en liten topp 

markerer begynnende nedbrytning, e) standard lyso-PC 10 %, f) standard palmitinsyre 20 %. For a-c) er toppene 

for lyso-PC ringet rundt.  

 

Rf-verdien til lyso-PC lå i området 0,07-0,13, noe avhengig av plate. Dette stemte overens 

med en av toppene som ble oppnådd for udekkede egg-PC-liposomer, men som kan ses av 

figur 6-9 a-c) var dette er en del av flere topper uten bunnlinjeseparasjon. Det var derfor 

vanskelig å beregne mengde gjenværende lipid. Kromatogrammene ble avsluttet med en høy 

topp for egg-PC ved 0,20-0,30 (Rf-verdien avhang av platen). Fordi denne også utgjorde en 

del av et kompleks av topper var det her også vanskelig å kvantifisere. 
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Palmitinsyre ble ikke detektert av skanneren, og kunne heller ikke ses på HPTLC-platen etter 

fremkalling. Det var derfor sannsynlig at eventuelt tilstedeværende palmitinsyre vandret med 

væskefronten. 

 

Selv om det ikke var mulig å gjøre en kvantitativ analyse av disse dataene var det sannsynlig 

at det kunne finnes små mengder nedbrytningsprodukter som skyldes hydrolyse av lipidene, 

særlig illustrert av figur 6-9 a-c) og d). Det var rimelig å anta at lyso-PC var et av flere 

nedbrytningsprodukter til stede i prøvene. 

 

Oksidasjon 

Oksidasjon ble undersøkt ved hjelp av testen for konjugerte diener beskrevet i kapittel 4.9. De 

fleste absorbsjonsspektrene viste moderat oksidasjon, som vist i figur 6-10. Det ble videre 

undersøkt om det kunne finnes noen sammenheng mellom oksidasjonindeksen som ble 

beregnet, og det målte zetapotensialet ved samme tidspunkt. Det ble gjort en antakelse om at 

det var en sammenheng mellom disse to, og resultatene er vist i figur 6-11. 

 

Figur 6-10: Moderat oksidasjon i en prøve med udekkede egg-PC-liposomer etter 11 måneders lagring under 

nitrogen og i kjøleskap. Denne prøven hadde en oksidasjonsindeks på 0,84.  

 

R
2
 er 0,0822 og var derfor alt for lav til at man statistisk sett kunne hevde at det fantes en 

lineær sammenheng mellom grad av oksidasjon og størrelsen på zetapotensialet. Det så heller 

ikke ut til at polymerkonsentrasjonen ved dekking hadde noen betydning for grad av 

oksidasjon eller endring av zetapotensialet. 
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Figur 6-11: Oksidasjonsindeks plottet mot zetapotensiale, som en funksjon av polymerkonsentrasjon ( % (w/w) 

av HM-K-HEC), begge målt etter lagring i 11 måneder.  

 

 

Plott av polymerkonsentrasjonens effekt på zetapotensiale og oksidasjon kan ses i figur 6-12. 

Vi ser av plottene i 6-12 at feilmarginene ved måling var store, noe som skyldes ulik 

degradering i de forskjellige hetteglassene prøvene var oppbevart i. Dette kunne skyldes 

tilstedeværelse av oksygen eller andre forurensninger som kan påvirke oksidasjonsprosessen.  

 

Dersom man kun så på middelverdiene så det ut som om økningen i zetapotensialet var større 

for liposomene som var dekket med høyest konsentrasjon av HM-K-HEC, imens det motsatte 

var tilfelle for oksidasjonsindeksen. For å undersøke om polymerkonsentrasjonen var av 

betydning bør det gjøres fler prøveuttak over en lengre periode. Dekking med HM-K-HEC 

hadde likevel stabilisert liposomene mot nedgang i zetapotensialet, som vist under 

stabilitetsstudien. Dette kan også ses i plottene i 6-12, hvor 0 % HM-K-HEC gir mest negativt 

zetapotensiale og høyest oksidasjonsindeks etter lagring i 11 måneder. 
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 a)     b) 

 

Figur 6-12 a) Polymerkonsentrasjonen plottet mot zetapotensiale målt etter 11 måneder og b) 

Polymerkonsentrasjonen benyttet ved dekking plottet mot oksidasjonsindeks målt etter 11 måneder. 

 

pH 

pH ble målt på de udekkede og dekkede liposomene etter 28 og 51 uker. Kontrollprøver av 

polymerløsningene ble også undersøkt og oppgitt i tabell 6-3. Alle løsninger og 

liposomsuspensjoner var løst i eller hydrert med fosfatbuffer 5 mM pH 6,8. pH målt på 

nyproduserte egg-PC-liposomer var 6,85 når de ble hydrert med fosfatbuffer med pH 6,88. 

 

Tabell 6-3: pH i suspensjoner av dekkede og udekkede liposomer etter lagring i 28 uker og 51 uker under 

nitrogen og i kjøleskap (4 °C). pH i kontrollprøve av polymerløsningen benyttet ved dekking er målt samtidig. 

 

Polymerkonsentrasjon 
28 uker 51 uker 

Liposomer Polymerløsning Liposomer Polymerløsning 

0 % HM-K-HEC 6,34 - 6,21 - 

0,01 % (w/w) HM-K-HEC 6,81 6,92 6,83 6,93 

0,02 % (w/w) HM-K-HEC 6,82 6,93 6,72 6,92 

0,04 % (w/w) HM-K-HEC 6,89 6,93 6,81 6,96 

0,08 % (w/w) HM-K-HEC 6,88 6,92 6,82 6,95 

0,16 % (w/w) HM-K-HEC 6,95 * 6,87 * 

0,32 % (w/w) HM-K-HEC 6,98 6,93 6,91 6,96 

* HM-K-HEC-løsningen med konsentrasjon 0,16 % (w/w) ble brukt opp ved dekking av liposomene. 
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pH på lagrede liposomer var ~0,5 lavere enn de dekkede liposomene etter 28 uker, og etter 51 

uker hadde pH sunket med ytterligere 0,1. Dette ble ansett som små endringer. Ved dekking 

beholdt liposomsuspensjonene en pH nær kontrollprøvens. Det ser ikke ut til at tilsetting av 

HM-HEC har endret pH i løsemidlet i særlig grad. Dette er som forventet ut ifra at polymeren 

er nøytral, og betyr også at pH ikke sier noe om stabiliteten av HM-K-HEC. 

 

6.2.2 Dekking av liposomer i gelfase (DPPC) 

Verifisering av dekking 

DPPC-liposomer ble produsert som beskrevet i kapittel 4.2 og dekket med ulike 

konsentrasjoner av HM-K-HEC, oppgitt i kapittel 5.2.2. Det ble gjort forsøk på å verifisere 

dekkingen. 

 

Visuell inspeksjon 

Direkte etter ekstrusjon var liposomsuspensjonene lite turbide, men de gikk raskt over til å bli 

mer ugjennomsiktige. Dette var særlig tydelig under prøveopparbeidelsen for måling av 

transmittans som fant sted raskt etter dekking, og indikerte en hurtig aggregering av 

liposomene. Det var ingen tegn til aggregering av de udekkede liposomene før dekking med 

HM-K-HEC. 

 

Partikkelstørrelse 

Dekking med HM-K-HEC skjedde raskt etter ekstrusjon og det var ikke grunn til å anta at 

liposomene dannet aggregater før dette. Tabell 6-4 oppgir størrelsesfordelingen som ble målt 

etter produksjon av udekkede og dekkede liposomer. De dekkede liposomene ble målt 1 dag 

etter produksjon og hadde derfor tid til å aggregere. 

 

Figur 6-13 viser hvordan partikkelstørrelsesfordelingen i tre uttak fra de udekkede liposomene 

utviklet seg over tid, og viser den bimodale fordelingen av partikler som ble oppnådd. Uttak 1 

hadde jevnere kurve enn de andre, og uttak 3 har en svært asymmetrisk form. PI økte fra en 

måling til neste, sannsynligvis grunnet aggregering som gjorde fordelingen bredere. 

Resultatene ble derfor mindre pålitelige med tid.  Størrelsesfordelingen i tabell 6-4 viser at de 
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lavere konsentrasjonene av HM-K-HEC-løsning ved dekking ikke hadde forhindret 

aggregering. 

 

Tabell 6-4: Størrelse (partikkeldiameter) og PI målt på ferske udekkede og dekkede DPPC-liposomer. Den er 

oppgitt for 3 paralleller (kolonner) og 3 runs pr. parallell (rader). Størrelsen som oppgis av Zetasizer Software er 

en intensitetsfordeling (kap 2.x). Det er oppgitt hvilken intensitet i prosent hver topp i fordelingen har i parentes 

bak partikkelstørrelsen dersom den ikke er unimodal. Programvaren beregner ikke alltid summen av toppene i en 

multimodal fordeling til 100 %. PI er oppgitt som et gjennomsnitt fra alle målingene. 

 

Polymer-

konsentrasjon 

Størrelse parallell 

I (nm) 

Størrelse parallell 

II (nm) 

Størrelse parallell 

III (nm) 

PI 

 

0,00 % 

104 (21 %) 

787 (79 %) 

117 (25 %) 

1375 (75 %) 

112 (25 %) 

1599 (69 %) 

4890 (7 %) 

0,9 
102 (21 %) 

869 (79 %) 

107 (22 %) 

1668 (78 %) 

100 (23 %) 

1555 (72 %) 

4885 (6 %) 

112 (24 %) 

962 (76 %) 

107 (25 %) 

1173 (75 %) 

40 (2 %) 

125 (23 %) 

1799 (72 %) 

 

0,01 % 

195 (24 %) 

1072 (76 %) 

162 (17 %) 

1323 (83 %) 
219 

0,4 

122 (11 %) 

890 (84 %) 

4408 (5 %) 

1235 222 

86 (6 %) 

1127 (94 %) 

177 (20 %) 

1104 (77 %) 

5148 (4 %) 

216 

 

0,04 % 

500 (98 %) 

4369 (2 %) 

46 (2 %) 

491 (95 %) 

4671 (3 %) 

560 

0,3 
473 

499 (99 %) 

5202 (1 %) 

441 (94 %) 

4621 (6 %) 

493 
532 (99 %) 

4955 (1 %) 

527 (99 %) 

5028 (1 %) 

 

0,32 % 

372 341 382 

0,2 362 342 378 

364 339 355 
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Figur 6-13: Størrelsesfordeling i de udekkede liposomene. a) Første uttak b) Andre uttak c) Tredje uttak. Grafene 

viser 3 målinger fra samme prøveuttak. 

 

 

 

Figur 6-14: Turbiditet i dekkede liposomer og polymerløsninger benyttet ved dekking. 0 % tilsvarer at det er 

benyttet fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 i stedet for polymer. 

 

Figur 6-14 viser turbiditet målt på udekkede og dekkede liposomer på produksjonsdagen. 

Turbiditeten i de rene polymerløsningene var lavere enn for de dekkede liposomene. Den 

høyeste turbiditeten ble målt for de udekkede liposomene og liposomene som var dekket med 

0,01 % (w/w) polymer. Dette skyldtes sannsynligvis at polymerkonsentrasjonen som ble 

benyttet var suboptimal slik at man ikke kunne oppnå stabilisering mot aggregering.  

 

Resultatene fra måling av partikkelstørrelse og turbiditet viser en bedret stabilisering og 

lavere partikkelstørrelse med økende polymerkonsentrasjon ved dekking. 

 

Zetapotensiale 

Zetapotensialet ble målt 0-1 dag etter dekking, og var nøytralt. Figur 6-15 viser 

zetapotensialet ved denne målingen. Zetapotensialet kan ikke benyttes til å verifisere at 

liposomene har blitt dekket da både polymer og lipid er nøytrale. 
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Figur 6-15: Zetapotensiale målt i prøver av dekkede og udekkede liposomer 0-1 dag etter produksjon. 

Zetapotensialet er nøytralt, men avviker for 0,01 %(w/w) HM-K-HEC-dekkede liposomer som resultat av at én 

prøve påvirker resultatet kraftig. 

 

Stabilitetsstudie 

De dekkede liposomene ble fulgt over en periode på 11 uker. Størrelse ble målt totalt 3 ganger 

og zetapotensiale totalt 2 ganger. 

 

Størrelse 

Resultatene fra størrelsesmålingene er illustrert i figur 6-16. Prøvene dekket med 0,01 % 

(w/w) HM-K-HEC var synlig aggregert, og det ble derfor kun gjort uttak fra én parallell ved 

11 uker. Det ble ikke foretatt flere målinger av partikkelstørrelse på de udekkede DPPC-

liposomene da de aggregerte samme dag som de var produsert. 
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Figur 6-16: Partikkelstørrelse av udekkede og dekkede liposomer rett etter produksjon, etter 1 uke og etter 11 

uker. Den høyeste polymerkonsentrasjonen gir lavest størrelse, også ved lagring. Størrelsene som er angitt her er 

beregnet ut ifra de dominerende toppene, da fordelingene ikke er unimodale (med unntak av kompleksene dekket 

med 0,32 % (w/w) HM-K-HEC). Den udekkede prøven er ikke tatt med på grunn av rask aggregering.  

 

Som tidligere nevnt var 0,01 % (w/w) HM-K-HEC utilstrekkelig for å dekke DPPC-

liposomene. Ved 11 uker er PI ~0,4 som ved verifiseringen av dekking.  

 

0,04 % (w/w) HM-K-HEC så ikke ut til å være tilstrekkelig til å stabilisere liposomene, men 

den jevne størrelsesfordelingen og en relativt lav PI (~0,3) antydet at partiklene var stabilisert 

på omtrent samme størrelse. Fordi formuleringen hadde en høyere partikkelstørrelse enn for 

0,32 % (w/w) HM-K-HEC er det mulig at konsentrasjonen er høy nok til å stabilisere større 

aggregater selv om de ikke kan gi en tilstrekkelig dekking av enkeltliposomer. Dette 

diskuteres videre i kapittel 7.2 

 

0,32 % (w/w) HM-K-HEC ser ut til å være tilstrekkelig polymerkonsentrasjon for å stabilisere 

mot aggregering. Det er ikke mulig å sammenligne med resultater fra udekkede liposomer, 

men det er rimelig å anta at disse var i størrelsesområdet 200 nm rett etter ekstrusjon, og at 

man fikk dekket og dermed stabilisert liposomene før aggregering fant sted. DPPC-

liposomene dekket med 0,32 % (w/w) polymer har også en akseptabel PI (~0,2), noe som 

bidrar til å styrke antakelsen om at de er sterisk stabilisert mot aggregering.  
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Det er trolig slik at optimal konsentrasjon for dekking ligger i området mellom disse to 

polymerkonsentrasjonene, men dette ble ikke undersøkt videre i denne oppgaven. 

 

Zetapotensiale 

En endring i zetapotensiale vil være en indikasjon på at stabiliteten til formuleringen er 

begrenset. Zetapotensialet målt 0-1 dager etter produksjon og etter 11 uker er oppgitt i tabell 

6-5. 

 

Tabell 6-5: Endringer i zetapotensialet i de HM-K-HEC-dekkede DPPC-liposomene ved dekking og etter lagring 

i 11 uker 

 

Polymerkonsentrasjon 

ved dekking 

 

0 dager 

 

Standardavvik 

 

11 uker 

 

Standardavvik 

0 % -0,4 mV 0,6 * * 

0,01 % -2,5 mV 2,7 -0,2 mV
1) 

0,3
1) 

0,04 % -0,3 mV 0,2 -0,9 mV 0,5 

0,32 % -0,4 mV 0,2 -2,1 mV 0,7 

*) De udekkede liposomene er det kun gjort målinger på på dag 1. 

1) Etter 11 uker ble det kun tatt ut prøve fra 1 av hetteglassene med liposomer dekket med 0,01 % HM-HEC på 

grunn av synlig aggregatdannelse i alle hetteglassene 

 

Av tabellen ser vi at det kun er små endringer i zetapotensialet etter 11 uker, og 

standardavvikene tilsier at disse ikke er forskjellige fra hverandre. På dag 0 ble det tatt ut en 

unormal prøve fra liposomer dekket med 0,01 % (w/w) polymer. Da det ikke foreligger 

målinger av zetapotensiale på udekkede liposomer etter 11 uker på grunn av rask aggregering 

er det heller ikke mulig å vurdere stabiliteten til de dekkede liposomene opp mot udekkede 

liposomer. 

 

En av de valgte HM-K-HEC-konsentrasjonene som ble brukt til dekking av DPPC-

liposomene stabiliserte mot aggregering. Det var dessverre ikke mulig å vurdere stabiliteten 

av formuleringen uten sammenligningsgrunnlag i de udekkede liposomene. Det ble derfor 

valgt å avslutte forsøk med nøytrale liposomer i gelfase. 
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6.3 Forsøk med syntetisk HM-HEC 

6.3.1 Polymerens løselighet i hydreringsmediet 

Det ble undersøkt 2 ulike hydreringsmedier for de syntetiske HM-HEC-variantene med 2 

mol% hydrofob modifisering på grunn av antatt dårlig løselighet. Måling av transmittans 

direkte etter fremstilling ble sammenlignet med måling av transmittans etter 1 døgn og 

oppristing av løsningene, samt etter 2 døgn ved henstand. Resultatene er gjengitt i figur 6-17 

 

 

 

 

Figur 6-17: Polymerløsninger direkte etter tillaging, etter et døgn og etter to døgn, a): Turbiditet i 

polymerløsningen med MilliQ-vann som hydreringsmedium b) Turbiditet i polymerløsningen med fosfatbuffer 5 

mM pH 6,8 som hydreringsmedium. 
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Figur 6-17 c) Faseseparasjon i løsningene med HM-C16-2-HEC ved henstand (2 døgn). Venstre prøve er 0,50 % 

(w/w) i MilliQ-vann, og høyre prøve er 0,50 % (w/w) i fosfatbuffer 5 mM pH 6,8. Prøven i fosfatbuffer ble og 

noe mer turbid. 

 

Løsningene ble svært turbide både i MilliQ-vann og i fosfatbuffer 5 mM pH 6,8. Dette 

skyldes sannsynligvis mengden hydrofob modifisering og skjerming av gruppene fra 

elektrolytten i bufferløsningen. Til sammenligning var turbiditeten av 0,16 % (w/w) HM-K-

HEC < 0,1. Ved måling av transmittans traff laserstrålen over bunnfallet, og derfor så det ut 

som om prøven ble mindre turbid etter henstand. 

 

Det var noe forskjell ved bruk av MilliQ-vann og fosfatbuffer, men det ble valgt å gå videre 

med fosfatbufferen for å beholde noe bufferkapasitet og fordi løsningene skulle fortynnes 

videre før dekking. 

 

6.3.2 Dekking av liposomer i flytende krystallfase (egg-PC) 

 

Verifisering av dekking med syntetisk HM-HEC 

Dekking av egg-PC-liposomer ble gjort med alle typer syntetisk polymer. Dekkingen ble 

bekreftet som beskrevet i kapittel 5.3.2 for å velge ut hvilke polymerer som skulle brukes til 

videre forsøk. 
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Partikkelstørrelse 

Det ble målt størrelse på kompleksene samme dag som de var produsert. 

Størrelsesfordelingen er å finne i figur 6-18, og PI er oppgitt for polymerløsningen før og etter 

dekking i tabell 6-6. 

 

 

 

Figur 6-18:  Størrelse (diameter) etter dekking av liposomer med polymer. HM-C12-HEC ble ikke forsøkt i 

konsentrasjonen 0,15 %. Ved beregning av gjennomsnittsstørrelse er kun den største (basert på intensitet) toppen 

benyttet. 
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Figur 6-19 Korrelasjonsfunksjon og størrelsesfordeling (intenisitetsfordeling) for typiske prøver av egg-PC-

liposomer dekket med 0,10 % syntetisk HM-HEC. a) Korrelasjonsfunksjon HM-C8-2-HEC, b) 

Størrelsesfordeling HM-C8-2-HEC. c) Korrelasjonsfunksjon HM-C12-2-HEC, d) Størrelsesfordeling HM-C12-

2-HEC, e) Korrelasjonsfunksjon HM-C16-2-HEC, f) Størrelsesfordeling HM-C16-2-HEC, g) 

Korrelasjonsfunksjon HM-C8-1-HEC, h) Størrelsesfordeling HM-C8-1-HEC, i) Korrelasjonsfunksjon HM-C16-

1-HEC, j) Størrelsesfordeling HM-C16-1-HEC 
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Tabell 6-6: PI i polymerløsningene benyttet ved dekking og PI målt i suspensjonene av dekkede liposomer 

fordelt på konsentrasjon og polymertype.  

 

Polymer 0,05 % før dekking 0,10 % før dekking 0,15 % før dekking 

 Ren 

polymer 

Dekket 

liposom 

Ren 

polymer 

Dekket 

liposom 

Ren 

polymer 

Dekket 

liposom 

HM-C8-1-HEC 0,5 0,2 0,6 0,2 0,6 0,2 

HM-C16-1-HEC 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 

HM-C8-2-HEC 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 

HM-C12-2-HEC 0,9 0,9 0,7 0,9 - - 

HM-C16-2-HEC 0,9 1,0 1,0 0,8 0,9 0,7 

 

Figur 6-18 viser at det var en viss økning i størrelse ved dekking av egg-PC-liposomene med 

de ulike syntetiske HM-HEC-variantene. Tabell 6-6 oppgir PI oppnådd ved måling av 

partikkelstørrelse. HM-C12-2-HEC og HM-C16-2-HEC hadde PI nær 1 i alle løsninger av ren 

polymer. Visuell inspeksjon av de dekkede liposomene viste tydelige aggregering i alle 

produksjonspartier dekket med disse to polymerene i de forskjellige konsentrasjonene. De to 

polymerene med lavest mol% hydrofob modifisering har størst endring i PI og dermed best 

indikasjon på at dekking har funnet sted. 

 

Figur 6-19 a) til j) viser korrelasjonsfunksjon og størrelsesfordeling i egg-PC-liposomer 

dekket med 0,10 % (w/w) polymerløsning av alle de syntetiske HM-HEC-variantene. Det er 

klart ut ifra denne at HM-C12-2-HEC og HM-C16-2-HEC ikke kunne bli brukt til å dekke 

liposomer med. Dette ble bekreftet ved å måle transmittans på løsninger av de udekkede og 

dekkede liposomene, samt på kontrollprøver av polymerene. Turbiditeten er oppgitt i figur 6-

20a) til b) 
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Figur 6-20 a) Turbiditet etter dekking av liposomer med polymer. b) Turbiditet i rene polymerløsninger målt 

samtidig som de dekkede liposomene.  

 

Turbiditeten hos liposomene dekket med HM-HEC-variantene med 1 mol% hydrofob 

modifisering lå nær turbiditeten hos de udekkede liposomene. Det var liten forskjell mellom 

HM-C8-1-HEC og HM-C8-2-HEC, som begge hadde lav turbiditet. Dekking av liposomer 

med HM-C16-1-HEC ga den laveste turbiditeten. Turbiditeten til liposomene dekket med 

HM-C12-2-HEC og HM-C16-2-HEC var høyest. Løsningen av HM-C16-2-HEC i 

fosfatbuffer 5 mM pH 6,8 hadde i høyeste konsentrasjon (0,15 % (w/w)) en turbiditet som var 

nesten like høy som de udekte liposomene. 
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Turbiditeten, korrelasjonsfunksjoner og de ujevne størrelsesfordelingene gjorde det klart at 

det ikke var mulig å dekke de nøytrale egg-PC-liposomene med HM-C12-2-HEC og HM-

C16-2-HEC. Det var og usikkert om de var tilstrekkelig løst i fosfatbufferen som ble benyttet 

til å muliggjøre dekking. Begge polymerene med 1 mol% hydrofob modifisering hadde 

unimodale fordelinger, og det ble valgt å gjøre videre forsøk med disse. HM-C8-2-HEC 

hadde relativt gode resultater (jevn korrelasjonsfunksjon, lav turbiditet og noe nedgang i PI 

ved dekking av liposomer), til tross for en bimodal topp ved størrelsesmåling. Det var usikkert 

på om denne toppen viste et reelt funn, og på bakgrunn av dette ble det valgt å måle størrelse 

igjen etter 1 uke på komplekser laget med alle de 3 polymerene i alle konsentrasjoner. Figur 

6-21 viser størrelsesfordelingen etter 1 uke. 

 

 

 

Figur 6-21: Størrelsesfordeling for liposomer dekket med 3 forskjellige HM-HEC-varianter i 3 ulike 

konsentrasjoner 1 uke etter produksjon. For multimodale intensitetskurver er toppen med høyest intensitet 

benyttet ved måling av størrelse. 

 

Etter 1 uke var resultatene for HM-HEC-variantene med 1 mol% hydrofob modifisering 

stabile og ga en unimodal intensitetskurve ved måling av størrelse. PI var fortsatt ~ 0,2 for 

HM-C8-1-HEC og ~ 0,1 for HM-C16-1-HEC, og de ble vurdert til å være stabile slik at 

forsøkene med disse to polymerene ble videreført.  

 

HM-C8-2-HEC-dekkede liposomer hadde nå en PI som varierte fra ~ 0,3 for liposomene som 

var dekket med den laveste polymerkonsentrasjonen og opp mot ~ 0,7 for den høyeste. De 
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fleste størrelsesmålingene viste 2-3 topper. Sannsynligvis ble størrelse nå målt både på 

liposom-polymerkomplekser og aggregater i løsningen, og størrelsesmålingene med HM-C8-

2-HEC ble avsluttet. 

 

Zetapotensiale 

Zetapotensialet ble målt samtidig som størrelse. Nøytralt lipid og nøytral polymer medførte 

som tidligere at dekking ikke kunne verifiseres ved hjelp av måling av zetapotensiale da det 

ikke kan observeres et tydelig skift. Zetapotensiale for de udekkede og dekkede liposomene er 

vist i figur 6-22 og zetapotensiale for kontrollprøvene av ren polymer er gitt i tabell 6-7. 

 

 

Figur 6-22: Zetapotensiale i liposomsuspensjoner 0-1 dager etter dekking med polymer.  

 

 

Tabell 6-7: Zetapotensiale i kontrollprøver av rene polymerløsninger benyttet ved dekking av egg-PC- 

liposomene. ZP (Zetapotensiale) SDev (Standardavvik) 

 

 Polymerkonsentrasjon ved dekking 

Polymer 0,05 % 0,10 % 0,15 % 

 ZP SDev ZP SDev ZP SDev 

HM-C8-2-HEC - 0,6 mV 0,3 - 0,3 mV 0,2 - 0,4 mV 0,2 

HM-C12-2-HEC - 0,8 mV 0,4 - 0,5 mV 0,3 * * 

HM-C16-2-HEC - 1,0 mV 0,2 - 1,1 mV 0,3 - 1,7 mV 0,4 

HM-C8-1-HEC - 0,8 mV 0,3 - 0,4 mV 0,1 - 0,4 mV 0,2 

HM-C16-1-HEC - 1,5 mV 0,6 - 1,0 mV 0,1 - 0,4 mV 0,5 

* Det ble som tidligere nevnt ikke forsøket å dekke liposomer med 0,15 % HM-C12-2-HEC. 
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Zetapotensialet for de udekkede liposomene er nær 0, og selv om dekking ser ut til å gi en 

liten nedgang i zetapotensiale er ikke endringen tilstrekkelig til å bruke metoden til 

verifisering av dekking. Zetapotensialet ble i midlertid tatt med videre som en del av 

stabilitetsstudien. 

 

Stabilitetsstudier 

 

Partikkelstørrelse 

Fysikalsk stabilitet ble fulgt i 8 uker. Kompleksenes størrelse og turbiditet over denne 

perioden er angitt i figur 6-23 og 6-24. 

 

  

 

Figur 6-23: Stabilitet av egg-PC-liposom-polymerkompleksenes størrelse over 8 uker. Linjene angir de ulike 

formuleringene. 0 % representerer udekkede liposomer.  
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Figur 6-24: Utvikling av turbiditet i polymerdekkede liposomer over 8 uker, lagring uten nitrogenatmosfære. 

Linjene korresponderer til de ulike formuleringene. 0 % tilsvarer udekkede liposomer.  

 

Av disse resultatene ser vi at liposomene er fysikalsk stabile både med og uten HM-C8-1-

HEC og HM-C16-1-HEC. Det er derfor ikke mulig å si noe om polymerene har evnen til å 

beskytte mot fysikalsk nedbrytning ut ifra disse forsøkene. PI lå i hele perioden rundt ~0,1 for 

udekkede liposomer og HM-C16-1-HEC dekkede liposomer, og ~0,2 for HM-C8-1-HEC-

dekkede liposomer. Formuleringene er stabile med hensyn på størrelse, og den lille økningen i 

turbiditet kan skyldes en liten oppkonsentrering av prøven under lagring. Både de dekkede og 

de udekkede liposomene viser den samme utviklingen. De korresponderende 

polymerløsningene hadde under hele måleperioden en turbiditet lik 0. 

 

Zetapotensiale 

Zetapotensialet ble målt over en periode på 8 uker, og det var ikke ventet noen store endringer 

på bakgrunn av forsøkene med HM-K-HEC. Utviklingen i zetapotensialet er illustrert i figur 

6-25. 

 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 
Tu

rb
id

it
e

t 

Uker 

0 % 0,05% HM-C8-1-HEC 
0,10% HM-C8-1-HEC 0,15% HM-C8-1-HEC 
0,05 % HM-C16-1-HEC 0,10 % HM-C16-1-HEC 
0,15 % HM-C16-1-HEC 



 

Resultater 

78 

 

 

Figur 6-25: Stabilitet av egg-PC-liposom-polymerkompleksenes zetapotensiale over 8 uker.  

 

Den lille endringen i zetapotensiale som ses for de udekkede liposomene (figur 6-25) er svært 

liten, og kan ikke brukes til å si noe om stabiliteten og eventuelle forskjeller mellom de ulike 

polymerene eller polymerkonsentrasjonene. Det er en total økning i negativt zetapotensiale på 

~2 mV for udekkede liposomer. De dekkede liposomene har under hele måleperioden 

tilnærmet nøytralt zetapotensiale. 

 

Nedbrytning 

 

Oksidasjon 

Oksidasjon målt på dekkede og udekkede liposomer etter produksjon og etter lagring i 10 

uker i kjøleskap (4 °C) og uten beskyttende nitrogenatmosfære ble undersøkt. For udekkede 

og dekkede liposomer ble det 1 dag etter produksjon oppnådd et absorbsjonsspekter uten den 

karakteristiske toppen ved 233 nm som indikerer oksidasjon og dannelse av konjugerte 

diener. Dette fungerer også som en kvalitetskontroll av lipidet som er benyttet ved 

produksjon. Et typisk spekter for udekkede liposomer er gjengitt i figur 6-26. 
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Figur 6-26: UV-absorbsjonsspekter for ferske egg-PC-liposomer. Den samme formen ses for de dekkede 

liposomene. Oksidasjonsindeksen for denne prøven er beregnet til 0,39. 

 

Oksidasjonsindeksen ble beregnet og sammenlignet med zetapotensialet på samme tidspunkt. 

Oksidasjonen  var lav, og etter 10 uker oppbevaring var økningen i oksidasjonsindeks under 

0,1 for alle prøvene. Zetapotensialet og oksidasjonsindeks etter omtalte lagringsbetingelser 

ble plottet mot hverandre, og kan ses i kryssplottet i figur 6-27. 

 

Som vi kan se av kryssplottet i figur 6-27 fikk prøvene dekket med HM-C8-1-HEC høyere 

oksidasjonsindeks etter 10 uker enn prøvene dekket med HM-C16-1-HEC. For prøvene av 

HM-C8-1-HEC var R
2
 0,99 og for prøvene fra HM-C16-1-HEC var R

2
 0,39 når 

zetapotensialet ble plottet mot oksidasjonsindeksen, men uten å ta hensyn til konsentrasjonen 

i polymerløsningen som ble benyttet til dekking.  
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Figur 6-27: Oksidasjonsindeks plottet mot zetapotensiale etter 10 uker lagring i kjøleskap uten beskyttende 

nitrogenatmosfære. 0 % er de udekkede prøvene. C8 = HM-C8-1-HEC, C16 = HM-C16-1-HEC. Det kan sees at 

prøvene med HM-C8-1-HEC har fått høyest oksidasjonsindeks etter lagring. 

 

 

Figur 6-28 viser en typisk UV-absorbanskurve etter 10 uker lagring, av samme prøve som vist 

tidligere. Oksidasjonsindeksen ble her beregnet til 0,44 (oksidasjonsindeksen ved produksjon 

var 0,39). Dette betydde at prøven absorberte noe mer ved 233 nm, og var et tegn på en 

økning i mengden at konjugerte diener. 
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Figur 6-28: UV-absorbsjonsspekter for prøve av udekkede liposomer etter lagring i kjøleskap (4 °C) i 10 uker. 

Kurven er ikke like jevn i overgangen mot toppen. Ved høy grad av oksidasjon vil det oppstå en ny topp som 

følge av økt absorbsjon i området 220-250 nm. 

 

pH 

pH ble målt i liposomprøvene ved produksjon og etter 10 uker lagring i kjøleskap (4 °C) og 

uten beskyttende nitrogenatmosfære. Det ble også målt pH i rene polymerløsninger av HM-

C8-1-HEC og HM-C16-1-HEC som hadde vært oppbevart under samme betingelser. Alle 

løsninger og suspensjoner var løst eller hydrert i fosfatbuffer 5 mM pH 6,8. pH etter 1 uke og 

etter 10 uker er oppgitt i tabell 6-8: 

 

Tabell 6-8: pH i suspensjoner av dekkede og udekkede liposomer etter 1 uke i kjøleskap og under nitrogen og 

etter lagring i kjøleskap uten beskyttende nitrogenatmosfære etter 9 uker. pH i kontrollprøve av 

polymerløsningen benyttet ved dekking er målt samtidig. 

 

Polymerkonsentrasjon 
1 uke 10 uker 

Liposomer Polymerløsning Liposomer Polymerløsning 

0 %  6,85 - 6,80 - 

0,05 % (w/w) HM-C8-1-HEC 6,79 * 6,69 * 

0,10 % (w/w) HM-C8-1-HEC 6,79 6,79 6,73 6,79 

0,15 % (w/w) HM-C8-1-HEC 6,73 6,75 6,75 6,78 

0,05 % (w/w) HM-C16-1-HEC 6,73 6,83 6,73 6,75 

0,10 % (w/w) HM-C16-1-HEC 6,78 6,86 6,77 6,78 

0,15 % (w/w) HM-C16-1-HEC 6,82 6,83 6,76 6,75 

* HM-C8-1-HEC-løsningen med konsentrasjon 0,05 % (w/w) ble brukt opp under dekkingen av liposomene. 
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pH-måling etter 10 uker under oppbevaringsbetingelsene som er beskrevet ga kun ubetydelige 

endringer, og pH kunne anses for å være den samme ved produksjon og etter lagringen. 

 

6.3.3 Frisettingsstudier 

Innledende gelfiltreringsforsøk med polymerdekkede liposomer 

Størrelse og transmittans ble målt på en utgangsprøve før tre prøver ble tatt ut og gelfiltrert. 

Det ble målt størrelse og transmittans av alle de gelfiltrerte prøvene, se tabell 6-9. 

 

Tabell 6-9: Størrelse og turbiditet før og etter gelfiltrering. Størrelse, PI og turbiditet etter gelfiltrering er 

gjennomsnitt av 3 gelfiltrerte prøver. 

 

 Størrelse (nm) Standardavvik PI Turbiditet 

Før gelfiltrering 349 21,9 0,3 0,18 

Etter gelfiltrering 345 8,1 0,2 0,14 

 

Endringene i størrelse før og etter gelfiltrering ble undersøkt statistisk ved hjelp av Tukeys 

range test med 95 % konfidensintervall. Metoden mangler noe robusthet på grunn av 

forskjellen i antall målinger før og etter. Samme test ble derfor også foretatt med samme 

konfidensnivå for å undersøke om alle de fire prøvene (1 før og 3 etter gelfiltrering) var like 

med hensyn på størrelse. Ved sammenligning av de to utvalg (før og etter) ble det foretatt en 

2-utvalgs t-test. 

 

Størrelsen før og etter gelfiltrering var den samme både når to grupper og fire grupper ble 

sammenlignet (P > 0,05). Turbiditeten var derimot ulik både når to grupper og fire grupper 

ble sammenlignet. Prøvene ble altså mindre turbide etter gelfiltrering (P < 0,05). Dette kan 

skyldes at store aggregater ikke passerer gjennom kolonnen. En lavere PI etter gelfiltrering er 

og en indikasjon på dette. 
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Frisetting 

Frisetting ble undersøkt på egg-PC-liposomer hvor 5-KF ble innkapslet før dekking med 0,10 

% (w/w) HM-C8-1-HEC og 0,10 % (w/w) HM-C16-1-HEC, og udekkede prøve til 

sammenligning. Fordi egg-PC er i flytende krystallfase ved romtemperatur (Tc ~ -15 °C) var 

det forventet en relativt rask lekkasjehastighet. 

 

Det ble tatt ut en 0-prøve, slik at den innkapslede mengden fluorescensmarkør kunne beregnes 

før forsøket startet. Det ble og gjort prøveuttak etter 2 timer, 26 timer, 5 døgn og 8 døgn. 

 

Fluorescensen lå i den nedre delen av standardkurven (figur 4-1). På dag 5 og 8 ble det brukt 

standarder med så lav konsentrasjon at det ikke var mulig å skille mellom de nedre 

konsentrasjonene som utgjorde standardkurven eller mellom fluorescensen fra prøvene og 

bakgrunnsstøyen, derfor ble disse resultatene forkastet. Etter 26 timer var liposomene nesten 

tomme. Det er derfor rimelig å anta at lekkasjen skjer svært hurtig i løpet av de første 26 

timene. Dette er vist i figur 6-29 

 

 

Figur 6-29: Frisetting av 5-KF fra udekkede og polymerdekkede egg-PC-liposomer over en periode på 26 timer, 

gitt som mengde (nmol 5-KF) gjenværende fluorescensmarkør i liposomene. 
 

I dette forsøket så det ut som om konsentrasjonen av 5-KF i 0-prøven var lavere enn hva den 

var etter 2 timer. Dette kan skyldes et avvik i prøveopparbeidelsen da 0-prøven ble tatt, som 

medførte en sterkere fortynning. Som figur 6-29 viser for de udekkede liposomene, skjedde 

en god del av frisettingen i løpet av 2 timer. Etter 2 timer var konsentrasjonen i de dekkede 

liposomene noe høyere enn for de udekkede, men få punkter og en avvikende 0-prøve 
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vanskeliggjorde noen bestemmelse av lekkasjen fra disse. Det er også valgt for store 

måleintervaller for dette forsøket, slik at frisettingen mellom 2 timer og 26 timer ikke blir 

godt nok beskrevet. 
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7 Diskusjon 

Målet med oppgaven var å undersøke hvordan hydrofob modifisering av polymerer kunne 

påvirke dekking og stabilitet av nøytrale liposomer. Diskusjonen er todelt – først omtales 

dekking av liposomer med HM-HEC av både kommersiell og syntetisk kvalitet, deretter 

stabilitet og frisetting fra de ulike formuleringene. 

 

HM-HEC benyttes som generelt begrep for hydrofobt modifisert hydroksyetylcellulose når 

det ikke er spesifisert hva slags modifisering som er omtalt. 

 

7.1 Dekking av liposomer 

Dekking med HM-K-HEC ble foretatt både på liposomer i gelfase og i flytende krystallfase. 

Tidligere studier med overflatemodifisering av liposomer har særlig tatt for seg ladede 

liposomer dekket med polymer av motsatt ladning. Både kitosan og pektin har vært undersøkt 

(Henriksen med flere, 1994; Henriksen med flere, 1997; Nguyen med flere, 2011) og 

mekanismen for dekking har vært en elektrostatisk tiltrekning mellom de to komponentene, 

beskrevet av ladningsmosaikkteori. Denne går ut på at motsatt ladet polymer vil feste seg på 

bindingsseter i lipidmembranen. Dekking med polymer kan da verifiseres ved et stort skift i 

zetapotensiale som går fra negativt til positivt eller omvendt, i forhold til de udekkede 

liposomene og reflekterer polymerens zetapotensiale. Når liposomenes overflate er dekket 

med polymer vil man få en elektrostatisk frastøtning mellom de resterende polymerene i 

løsning, og det finnes derfor en begrensning på hvor høy konsentrasjon man kan benytte til å 

dekke liposomene. 

 

McClements(2005) har beskrevet elektrostatisk lag-for-lag deponering. En ladet overflate 

dekkes med en polymerløsning av motsatt ladning i høy konsentrasjon. Motsatt ladede 

polymere utnyttes til å danne mange lag rundt kolloidet. Utfordringen er å forhindre 

flokkulering som følge av brodanningsmekanismer (partiklene kolliderer før overflaten er 
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mettet) eller deplesjonsflokkulering (for høy polymerkonsentrasjon i løsningen gir 

aggregatdannelse). 

 

Muligheten for å dekke negative liposomer med pektin med samme ladning har vært 

undersøkt, men ikke lyktes(Alund, 2009). Dette antas å skyldes elektrostatisk frastøtning som 

forhindrer polymeren fra å komme i kontakt med overflaten på liposomet. 

 

I denne oppgaven ble det benyttet nøytrale lipider ved produksjon av liposomer, og ved bruk 

av en amfifil, nøytral polymer, er ikke elektrostatiske interaksjoner eller ladningsmosaikk 

aktuelt. Ved måling av zetapotensialet etter dekking med kommersiell eller syntetisk HM-

HEC lå det nært null både for liposomer i gelfase og i flytende krystallfase. (Figur 6-4, 6-15, 

6-22). Polymerene som ble benyttet har mulighet til å adsorbere til liposomene ved hjelp av 

hydrogenbindinger og hydrofobe interaksjoner. Sistnevnte er best studert. 

 

Hydrofobt modifiserte derivater av polyvinylalkohol (PVA), poly(N-isopropylakrylamider), 

hydroksypropylmetylcellulose (HPMC) og polyakrylsyre (PAA) har vært forsøkt brukt til 

overflatemodifisering av liposomer.(Ringsdorf med flere, 1993; Takeuchi med flere, 1998; 

Gutiérrez de Rubalcava med flere, 2000; Hwang med flere, 2001) Her er mekanismen for 

dekking en forankring i lipidmembranen av de hydrofobe gruppene på polymeren, illustrert i 

figur 7-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-1: Illustrasjon av en del av et lipiddobbeltlag med hydrofobe grupper stikkende inn mot midten av 

dobbeltlaget og hydrofile hodegrupper ut mot vannfasen, med polymer forankret i membranen ved hjelp av 

hydrofobe bindinger. 
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Hydrofobt modifiserte polymerer (HMPer) som egner seg til forankring i lipidobbeltlaget 

karakteriseres av at de har flere hydrofobe grupper som kan penetrere liposomoverflaten, 

samtidig som de har stor grad av bevegelighet i polymerryggraden.(Hwang med flere, 2001) 

 

Forankring av hydrofobe grupper kan skje dersom membranen har høy nok fluiditet til at de 

kan inkorporeres. Liposomer i gelfase har en rigid membran som de hydrofobe gruppene 

vanskelig kan trenge inn i. Der dette er beskrevet er det forklart ut ifra membrandefekter som 

skyldes kurvaturen i liposomoverflaten. Motsatt er det slik at forankringen sitter bedre i 

dobbeltlag i gelfase fordi de hydrofobe gruppene har lavere mobilitet i de krystallinske 

områdene i enn i den uordnede væskekrystallfasen. Dette er beskrevet for hydrofobt 

modifisert poly(N-isopropylakrylamider) (HM-PNIPAM) (Ringsdorf med flere, 1993). Fordi 

HM-PNIPAM er temperatursensitiv og kontraherer ved 32 °C  ble effekten ved oppvarming 

og nedkjøling på forankringen i liposomene undersøkt. DSC (differensiell skanning 

kalorimetri) ble benyttet og viste at HM-PNIPAM gjennomgikk reversibel faseomvandling 

dersom liposomet var i flytende krystallfase. Også Thomas med flere (1996) har rapportert en 

høy grad av inkorporering i liposommembranen av poly-(2-etylakrylsyre) (PEAA) og stor 

mobilitet i midten av dobbeltlaget hos liposomer i flytende krystallfase. Gutiérrez de 

Rubalcava med flere (2000) rapporterte at HPMC gikk inn mellom fettsyreesterne i liposomer 

i flytende krystallfase, men at modifisering av membranrigiditeten med kolesterol ga bedre 

binding. Dette ble begrunnet med økt hydrofobisitet av liposomoverflaten slik at den delen av 

HPMC som ikke penetrerte membranen ble adsorbert til overflaten. 

 

Takeuchi med flere(1998) viste at man ved dekking med polyvinylalkohol modifisert med en 

heksylgruppe i enden (PVA-R) fikk økende partikkelstørrelse og tykkere polymerlag med økt 

polymerkonsentrasjon. Dekkingen ble verifisert ved at zetapotensialet ble endret fra -30 mV 

til nær nøytralt ved økende konsentrasjon av polymeren. Ved senere forsøk med å dekke med 

PVA fant man at polymeren forsvant fra liposomoverflaten ved fortynning, noe som tydet på 

at denne polymeren var for hydrofil til å danne effektive bindinger. PVA-R viste seg også 

gjennom DLS at den stabiliserende effekten til polymerlaget bidro til lang sirkulasjonstid i 

kalveserum.(Takeuchi med flere, 2001) 
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Ved dekking med amfifile polymerer vil man måtte holde seg innenfor et gitt 

konsentrasjonsområde for å forhindre solubilisering av liposomene og dannelse av miceller. 

Årsaken til dette ligger i at en sterk konnektivitet mellom polymerkjedene vil gi osmotisk 

frastøtning og danne et trykk mot liposomoverflaten som den ikke kan motstå over 

tid.(Hwang med flere, 2001). Vial med flere (2005) undersøkte kinetikken bak 

membranforstyrrelse forårsaket av hydrofobt modifisert polyakrylsyre (HM-PAA) (Mw = 

8000, 5 mol% hydrofob modifisering), som førte til dannelsen av blandede miceller med 

liposomer i både gelfase og flytende krystallfase. Polymeren var modifisert med enten 

oktylgrupper eller isopropylgrupper. Destabiliseringen og dannelsen av membranfragmenter 

skjedde i løpet av minutter for begge polymertyper, og i løpet av timer-dager økte tettheten av 

polymer assosiert til overflaten av membranfragmentene. Dannelsen av blandede miceller 

skjedde kun med polymeren som var modifisert med isopropylgrupper. Poloksamere (ikke-

ioniske blokkkopolymerer) har vært benyttet til dekking og undersøkt ved hjelp av DSC. 

Bekreftelse på at disse polymerene går inn i membranen hos liposomer i flytende krystallfase 

er oppnådd ved å måle endringer i reaksjonsvarmen (ΔH)(Wu og Lee, 2009).  

 

Blandede miceller ser ut til å oppstå dersom de hydrofobe gruppene ikke er rettkjedede, og 

dersom mengden hydrofob modifisering er høy. Fragmentering av liposomer har og oppstått 

ved bruk av hydrofobt modifisert kitosan og kan skyldes en innlemming av kitosanryggraden 

i lipiddobbeltlaget i DPPC-liposomer. (Tiera med flere, 2010)   

 

Adsorbsjon av nøytral HM-HEC på flate og kurvede gulloverflater har vært undersøkt i 

forhold til HEC (hydroksyetylcellulose) og PEG (polyetylenglykol) og med tanke på å 

forhindre adhesjon av IgG. Pamies med flere(2010) fant at den hydrodynamiske tykkelsen på 

det adsorberte HM-HEC-laget kun økte moderat med økende polymerkonsentrasjon, noe som 

forklares med at hydrofobe interaksjoner mellom polymerene kontraherer laget. Polymerlaget 

vil også være mindre hydrert enn for HEC. HM-HEC gjør overflaten glattere og forhindrer 

adhsjon av IgG i større grad enn for PEG, som ble studert samtidig.(Volden med flere, 2009) 

Både for rene og sitratdekkede gullflater var mengden adsorbert HM-HEC høyere enn for den 

mer hydrofile HEC.(Amirkhani med flere, 2008) Ved studier med kationisk HM-HEC ble mer 

polymer adsorbert til flate gullflater enn HEC, som sannsynligvis skyldes en blanding av 
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ladning, hydrofobisitet og adsorbsjonsmønster. De hydrofobe gruppene på polymeren gjør 

den mindre vannløselig og det adsorberte laget blir mer kompakt, samtidig som de adsorberes 

som små aggregater eller uordnede lag. (Pamies med flere, 2010). 

 

HM-HEC kan være egnet til overflatemodifisering fordi den består av hydrofile og hydrofobe 

deler. En liten andel av heksosene i polymerryggraden er hydrofobt modifisert, og vil kunne 

adsorbere ved hydrofobe interaksjoner i lipidmembranen. Den resterende delen av polymeren 

er hydrofil og kan stikke ut i løsemidlet som løkker og haler. De vil da være hydrerte og 

bidrar til den hydrodynamiske diameteren (partikkelstørrelse som målt ved PCS) samt til en 

effektiv sterisk stabilisering av partikkelen. (Tadros, 2003) 

 

Forsøk som ble gjort under denne masteroppgaven viste at det ikke var mulig å dekke de 

nøytrale liposomene ved bruk av HM-HEC med 2 mol% hydrofob modifisering. (kapittel 

6.3.2, figur 6-18 til 6-21, tabell 6-6.) Dette kan skyldes flere egenskaper ved polymerene. 

Mengden hydrofob modifisering var trolig for høy til å få en god nok oppløsning i 

hydreringsmediet (kapittel 6.3.1). Den store mengden hydrofob modifisering og ionene i 

fosfatbufferen gir polymerene en høyere tendens til selvassosiering, som vist ved dekking av 

gullflater hvor tilsetting av mer ioner i løsningen ga en kompresjon av polymerlaget.(Pamies 

med flere, 2010). Den dårlige løseligheten medfører at det ikke er mulig å dekke liposomene 

med HM-HEC med større mengder hydrofob modifisering. Også ved bruk av polymer med 

den korteste alkylkjeden skjedde en aggregering som kan skyldes dårlig løselighet eller 

dannelse av større komplekser som følge av solubilisering. Økning av konsentrasjon ved 

dekking med denne polymeren ga en forhøyet PI.  

 

I tillegg til at disse polymerene kan ha hatt for høy grad av hydrofob modifisering har HM-

HEC en rigid polymerryggrad som kan gjøre det vanskelig for molekylet å innta en tilfeldig 

konformasjon som favoriserer innsetting av de hydrofobe gruppene i flere deler av liposomet 

på samme tid. 
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Dekking av egg-PC-liposomer med både HM-C8-1-HEC, HM-C16-1-HEC og HM-K-HEC 

ga gode resultater ved måling av størrelse, og en jevn økning i størrelse ved økning av 

polymerkonsentrasjon. PI var lavest ved bruk av HM-C16-1-HEC, hvor den var 

sammenlignbar med udekkede liposomer. Størrelsesøkningen var størst ved bruk av HM-C8-

1-HEC og lavest ved bruk av HM-C16-1-HEC (figur 6-1, 6-18). Dette kan skyldes at 

sistnevnte er mer hydrofob og derfor legger seg i tettere lag rundt liposomet. 

 

Dekking av liposomer i gelfase ble forsøkt. Resultatene i tabell 6-4 viser at 0,32 % (w/w) 

polymerløsning ga unimodal fordeling og lav PI. Partikkelstørrelsen ble noe mindre enn for 

egg-PC-liposomene dekket med samme polymerkonsentrasjon (figur 6-1), men uten at man 

har data på partikkelstørrelse av liposomene før dekking kan ikke dette vurderes. Lav PI, 

unimodal fordeling og relativt lik partikkelstørrelse som for egg-PC etter fortynning for å 

redusere betydningen av viskositet gjør det sannsynlig at DPPC-liposomene er dekket ved 

bruk av 0,32 % (w/w) HM-K-HEC. 

 

Ved måling av transmittans ble det klart at turbiditeten til liposomer i flytende krystallfase 

ved dekking med HM-K-HEC, HM-C8-1-HEC og HM-C16-1-HEC var nesten uendret fra før 

dekking. For DPPC-liposomer var turbiditeten relativt lav for parallellene dekket med 0,32 % 

HM-K-HEC. Dette indikerer at en sterisk stabilisering har funnet sted, og at deler av 

polymeren er vannløselig. I motsatt tilfelle – for alle polymerene med 2 mol% hydrofob 

modifisering, var turbiditeten høyere enn for de udekkede liposomene, samt for de syntetiske 

polymerene med 1 mol% hydrofob modifisering. Fosfatbufferen er sannsynligvis et alt for 

dårlig løsemiddel for polymerene med høy andel hydrofobe grupper, og de tenderer til 

selvassosiering og aggregering. 

 

Oppsummering: Dekking av liposomer 

Dekking av nøytrale liposomer med nøytral, amfifil polymer gir en økende størrelse ved 

økende konsentrasjon av polymer. Mengden hydrofob modifisering har stor betydning for om 

det ser ut som det er mulig å dekke liposomene. I denne oppgaven ble det funnet at 2 mol% 



 

Diskusjon 

91 

 

hydrofob modifisering var for hydrofobt, men at 1 mol% ga gode resultater. Disse resultatene 

er gyldige så lenge innsetting av ankergrupper i liposomene er mekanismen bak bindingen. 

Det ser også ut som om vi får inkorporert HM-HEC i liposomer i gelfase. Det er ikke 

undersøkt om disse har membrandefekter som muliggjør innsetting av ankergrupper, men 

basert på tilgjengelig forskning er dette en sannsynlig mekanisme. For å dekke liposomer i 

gelfase må konsentrasjonen av HM-K-HEC være mellom 0,04 %(w/w) og 0,32 %(w/w). 

Basert på resultatene fra liposomer i flytende krystallfase kan det sannsynliggjøres at en 

konsentrasjon på mellom 0,10 % (w/w) og 0,16 % (w/w) er tilstrekkelig. HM-HEC kan dekke 

gullflater lagvis og holdes sammen av hydrofobe assosiasjoner. Det er derfor også sannsynlig 

at de kan dekke nøytrale liposomer i flere lag, og at dette forklarer økningen i 

partikkelstørrelse som ses ved høyere konsentrasjoner. 

 

7.2 Stabilitet 

Undersøkelser av stabilitet med hydrofobt modifisert polymer har blant annet vært utført av 

Takeuchi med flere (1998) som dekket negative liposomer med PVA-R (hydrofobt modifisert 

polyvinylalkohol). Stabiliteten ble undersøkt over flere frysetørrings-rehydreringssykluser, 

uten store endringer i partikkelstørrelse, sammenlignet med dekking med umodifisert PVA. 

PVA-R forhindret også fusjonering og aggregering av liposomene i serum.  

 

Undersøkelser av pektindekkede liposomer produsert under samme betingelser viser at ulike 

typer pektiner har forskjellig evne til stabilisering mot aggregering. Mekanismen bak dekking 

av liposomer med pektin er ladningsmosaikkteorien, og resultatene blir derfor ikke direkte 

sammenlignbare.(Smistad med flere, 2012) 

 

Fysikalsk stabilitet 

Den fysikalske stabiliteten til de dekkede liposomene ble fulgt over minst 8 uker. Underveis 

ble zetapotensiale og partikkelstørrelse undersøkt. Turbiditet ble fulgt for stabilitetsforsøk 
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med de syntetiske polymerene HM-C8-1-HEC og HM-C16-1-HEC. Alle prøver ble lagret i 

kjøleskap (4 °C) og under nitrogen. 

 

For HM-K-HEC-dekkede egg-PC-liposomer som ble fulgt i 25 (partikkelstørrelse) og 51 uker 

(zetapotensiale) ble det funnet en nedgang i stabilitet ved 25 uker. Partikkelstørrelsen sank 

ved denne målingen for alle formuleringer. Som nevnt i kapittel 6.2.1 kunne dette skyldes en 

fortynningseffekt for liposomene som var dekket med HM-K-HEC i konsentrasjonsområdet 

0,08-0,32 % (w/w). Ved sammenligning av zetapotensialet på samme tid så formuleringene 

med 0,16 % (w/w) og 0,32 % (w/w) ut til å være mest stabile. PI var stabil på dette 

tidspunktet for formuleringene som var dekket med HM-K-HEC i konsentrasjonene 0,04 % 

(w/w) og høyere. Dette tilsier at dekking med denne polymeren økte den fysikalske 

stabiliteten av egg-PC-liposomene.  

 

Ved 25 uker ble partikkelstørrelsen til prøvene dekket med 0,01 % HM-K-HEC målt til å 

være lavere enn hva som er tilfelle for de udekkede liposomene. Det kan ikke utelukkes at 

degraderte lipider i membranen interagerer med HM-K-HEC på en slik måte at man måler en 

blanding av fragmenter og hele liposomer. Høy PI på dette tidspunktet viste også at det er 

bred størrelsesfordeling i prøvene. 

 

Tukeys range test bekreftet at dekking med de ulike polymerkonsentrasjonene ga en statistisk 

signifikant forskjell når det gjaldt de ulike formuleringenes zetapotensiale ved lagring i 25 

uker. Alle de ulike konsentrasjonene beskyttet mot nedbrytning sammenlignet med den 

udekkede prøven, og økende konsentrasjon så ut til å gi lavere zetapotensiale ved dette 

tidspunktet, selv om ikke forskjellene er statistisk signifikante i hvert konsentrasjonsområde. 

Som nevnt i kapittel 6.2.1 var det store forskjeller mellom de ulike parallellene på dette 

tidspunktet. 

DPPC-liposomene dekket med HM-K-HEC ble fulgt i 11 uker. Etter 11 uker så man ingen 

endringer i partikkelstørrelse som ikke kan skyldes små variasjoner i prøveuttaket. 

Liposomene dekket med 0,01 % (w/w) HM-K-HEC var svært polydisperse og synlig 
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aggregerte. Et prøveuttak bekreftet dette med en gjennomsnittlig partikkelstørrelse (i 

diameter) på 844 nm og en variasjon fra 61-5051 nm. Over perioden på 11 uker ble 

liposomene som ble dekket med 0,04 % (w/w) stabilisert med hensyn på størrelsesfordeling 

og PI. Sannsynligvis har det skjedd en delvis dekking av hvert enkelt liposom, som ikke har 

vært tilstrekkelig for å forhindre aggregering. Ved aggregering i større komplekser vil det 

tilgjengelige overflatearealet synke, og polymerkonsentrasjonen kan være tilstrekkelig høy til 

å stabilisere større komplekser. Dette er illustrert i figur 7-2. 

 

Figur 7-2: Polymerkonsentrasjonen er utilstrekkelig for å gi en komplett dekking av liposomene og forhindre 

aggregering. Ved aggregering vil vi oppnå en mindre overflate, og det vil være nok polymer til å danne og 

stabilisere større komplekser over tid. 

 

Stabilisering av DPPC-liposomer dekket med 0,32 % (w/w) er ventet dersom man 

sammenligner med resultatene diskutert i kapittel 7.1. Liposomene var i gelfase og ble dekket 

ved romtemperatur. Ekstrusjon skjedde ved 70 °C, og direkte dekking etter dette kan bety at 

overgangen til gelfase ikke var ferdig da liposomene ble dekket. Dersom dette er tilfelle, kan 

HM-K-HEC ha forankret seg i liposommembranen og blitt stabilisert der. 

 

En annen mulig forklaring er at membranen inneholder mange defekter. I det 

størrelsesområdet som det ble arbeidet med i forsøket defineres liposomene som LUV – store 

unilamellære vesikler(Crommelin og Schreier, 1994). Kurvaturen til liposomet bør være 

relativt lav, og mengden defekter utilstrekkelig til å gi forankring for mange polymerer på 

samme tid.  
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Det er usannsynlig at HM-K-HEC holdes på plass på liposomoverflaten kun ved svake 

hydrofobe interaksjoner. Dette ville sannsynligvis medført tap av polymer ved 

prøveopparbeidelse for størrelsesmåling med påfølgende aggregering. Fordi 

intensitetsfordelingen for de høyeste konsentrasjonene er unimodal og PI er lav er det ingen 

grunn til å tro at dette skjer. En siste mulig forklaring er at HM-K-HEC ikke nødvendigvis 

penetrerer inn i lipiddobbeltlaget umiddelbart etter tilsetting til liposomsuspensjonen, men at 

dette kan skje gradvis ved at polymeren finner nye ankerpunkter over tid. 

 

For Egg-PC liposomene dekket med de syntetiske polymerene holdt partikkelstørrelse og 

zetapotensiale seg stabilt i de 8 ukene dette ble fulgt . Det var heller ingen endring av PI. 

Turbiditet økte gradvis ved lagring, men dette skyldes sannsynligvis noe fordamping av vann 

fra engangskyvettene som de ble oppbevart i. Zetapotensialet økte svakt for de udekkede 

liposomene til omtrent -3 mV, men dette anses som en ubetydelig endring. 

 

En sammenligning av de ulike formuleringene etter 8-11 uker kan foretas. Alle prøvene 

dekket med HM-C8-1-HEC og HM-C16-1-HEC var stabile i 8 uker med hensyn på 

partikkelstørrelse, PI og zetapotensiale. HM-C16-1-HEC-formuleringene beholdt sin lave PI 

på ~ 0,1 gjennom hele stabilitetsstudien. Denne polymeren gir gode resultater for alle de 

prøvde konsentrasjonene. Ved 9 uker var også alle formuleringene med HM-K-HEC-dekkede 

egg-PC-liposomer (flytende krystallfase) stabile under disse lagringsbetingelsene. Ved 11 

uker var de fleste prøvene med DPPC-liposomer (gelfase) aggregerte. Dette var enten som 

polymerstabiliserte aggregater, eller synlige aggregater som separerte seg ut fra vannfasen i 

hetteglassene. Den eneste konsentrasjonen av HM-K-HEC som med sannsynlighet har gitt 

stabilisering er 0,32 % (w/w). Under denne stabilitetsstudien var det brukt fosfatbuffer som 

hydreringsmedium. Dette vil ha innvirkning på hvordan den fysikalske stabiliteten oppfattes i 

forhold til den kjemiske. 
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Kjemisk stabilitet 

Hydrolyse 

Hydrolyse ble undersøkt etter 11 måneder på egg-PC-liposomer dekket med HM-K-HEC med 

tanke på deteksjon av nedbrytningsprodukter. Prøveopparbeidelsen ble foretatt etter samme 

metode som hos Bøyum(2010), som selv benyttet en metode etablert av Dhanesar med 

flere(1992). Ved påsetting av dekkede liposomer ble det dannet flekker for avsatt HM-K-HEC 

som markerte appliseringsposisjonen til prøven. Flere av prøvene vandret i nærmest 

kontinuerlige bånd men med sterkere flekker underveis. Dette er i kontrast med resultater for 

pektin (Bøyum, 2010) hvor polymeren dannet ringer og ikke vandret med elueringsfronten. 

Det kan være at hydrofobisiteten av HM-K-HEC har medført at noe av polymeren kan ha blitt 

dratt med. Inkorporering av hydrofobe ankere i liposommembranen, som diskutert under 

mekanismene for dekking med HM-HEC, øker sannsynligvis løseligheten i organisk fase. Det 

er i midlertid ikke undersøkt ved applisering av kontrollprøver med polymer på HPTLC-

plater. 

 

Ved undersøkelser av hydrolyseprodukter ble det klart at palmitinsyre ikke kunne detekteres, 

og at den sannsynligvis har vandret med væskefronten. Mellom appliseringsposisjonen, hvor 

HM-K-HEC ga en stor topp, og toppen for egg-PC, var det hos de aller fleste prøvene ingen 

bunnlinjeseparasjon, og det var derfor ikke mulig å kvantifisere. Det ble detektert små topper 

tilsvarende lyso-PC i alle de undersøkte, degraderte prøvene. Det ble i tillegg detektert en 

topp med Rf-verdi som ikke tilhørte noen av standardene. Denne tilhører sannsynligvis et 

sekundært nebrytningsprodukt som ikke ble undersøkt i forsøkene. 

Oksidasjon og pH 

Oksidasjon ble undersøkt etter testen for konjugerte diener. Man vet at oksidasjon skjer 

samtidig som nedgang i pH, og økning i overflatepotensialet. Misik med flere(1991) fant en 

lineær sammenheng mellom oksidasjonsindeks og nedgang i pH i ubufrede 

liposomsuspensjoner. Oksidasjonsindeksens sammenheng med zetapotensiale har vært 

undersøkt for ladede og nøytrale liposomer. For de nøytrale liposomene ble det ikke funnet 

noen direkte sammenheng mellom oksidasjon og zetapotensiale. Det ble foreslått at 

tidsaspektet var faktoren som best kunne forklare mengden oksidasjon i nøytrale liposomer, 
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selv om oksygenatmosfære, mangel på antioksidant i prøven og hydrolyse ville spille en rolle. 

(Ahrabi, 1993) 

 

Det kunne ikke beskrives en statistisk, lineær sammenheng mellom oksidasjonsindeks og 

zetapotensiale for HM-K-HEC-dekkede egg-PC-liposomer lagret i 11 måneder. For egg-PC-

liposomer dekket med HM-C8-1-HEC, ekskludert kontrollprøvene med udekkede liposomer, 

var den statistiske sammenhengen sterk (R
2
=0,99) etter 10 ukers lagring uten beskyttende 

nitrogenatmosfære. Beregningen ble foretatt uten å undersøke polymerkonsentrasjonens 

innvirkning. Det så ikke ut til å være en sammenheng som kunne beskrives lineært mellom 

oksidasjonsindeksen og zetapotensialet hos HM-C16-1-HEC-dekkede liposomer. Etter 10 

uker kunne en man se at alle utenom én av prøvene med syntetisk HM-HEC hadde 

begynnende oksidasjon, både på UV-absorbsjonsspekteret og på økningen i 

oksidasjonsindeks. 

 

pH sank lite under lagring, og det ble ikke beregnet noen sammenheng mellom 

oksidasjonsindeksen og pH i prøvene. Det var heller ikke forventet noen sammenheng 

mellom disse to, fordi prøvene var bufret med 5 mM fosfatbuffer som holdt dem på en pH 

omkring 6,8. 

 

Gelfiltrering og frisettingsstudier 

Gelfiltrering ble undersøkt på dekkede tomme liposomer og frisetting på udekkede og 

dekkede liposomer med innkapslet 5-KF. Ved begge forsøk ble det benyttet MilliQ-vann ved 

eluering, fortynning og prøveopparbeidelse. Undersøkelser med gelfiltrering av HM-

PNIPAM-dekkede liposomer på Sephacryl S1000-kolonner med påfølgende deteksjon av 

elueringsprofil viste at  for de blandingene som var antatt å gi dekking via 

forankringsmekanismen kom toppen for polymeren samtidig som toppen for lipidet, noe som 

verifiserte en dekking som ble holdt godt fast av hydrofobe krefter for liposomer i gelfase. For 

liposomer i flytende krystallfase ble toppene splittet, en indikasjon på at denne interaksjonen 

er mer dynamisk.(Polozova og Winnik, 1997) 
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Ved frisetting ble det valgt å benytte 5-KF som fluorescensmarkør fordi dette er gjort i en 

foregående masteroppgave med stort hell(Bøyum, 2010) Bakgrunnen for valget var at 5-KF 

ikke assosierer med lipidene slik som modersubstansen karboksyfluorescein, og vil derfor 

være en bedre modellsubstans for å beskrive passiv diffusjon. Fluorescensen av fluorescein er 

lineær i konsentrasjonsområdet 3 µM og 30 µM Ved høyere konsentrasjoner enn dette vil 

stoffet oppheve sin egen fluorescens(Zuidam med flere, 2003). Ved valg av metode (kapittel 

4.7) ble det etablert at vi befant oss i dette lineære området, og at r
2
 var 0,999.  

 

Ved frisetting diffunderer den innkapslede fluorescensmarkøren passivt over lipiddobbeltlaget 

fra høyeste til laveste konsentrasjon, og hastigheten er bestemt av Ficks lov(Hillery, 2001): 

 

  

  
  

  

 
       

 

Hvor dm/dt er diffusjonshastigheten over membranen, D er diffusjonskoeffisienten til 

substansen over membranen, k fordelingskoeffisienten til substansen i membranen, h er 

membranens tykkelse, A er det tilgjengelige overflateområdet og ΔC er 

konsentrasjonsgradienten til substansen over membranen. 

 

Frisettingen ut ifra egg-PC-liposomene med den valgte fluorescensmarkøren er rask på grunn 

av høy permeabilitet i dobbeltlag i flytende krystallfase. Ved overflatemodifisering med en 

hydrofob eller amfifil polymer vil man kunne oppnå en økende hydrofobisitet i 

diffusjonsmembranen samt økt tykkelse. Liu med flere (2000) viste at man ved hydrofob 

modifisering av mikrosfærer og påfølgende dekking med kationisk polymer (Eudragit RL100) 

oppnådde en økt overflateaffinitet til oljefase. Videre dekking med maisolje i ulike 

konsentrasjoner ga mulighet til å regulere frisettingshastigheten fra formuleringen.  
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I frisettingsforsøkene var det flere trinn i prøveopparbeidelsen som kan ha påvirket 

resultatene. Bruk av MilliQ-vann ved gelfiltrering, gelfiltrering før dekking og fortynning før 

utpipettering på plate kan ha påvirket resultatene. I tillegg var det noe dårlig volumkontroll på 

en av pipettene som ble brukt under forsøket, noe som påvirket de øverste og nederste 

brønnene på microtiterplatene slik at de ikke alltid ga reproduserbare resultater. 

 

de la Maza og Parra(1996) undersøkte frisettingen av 5- og 6-karboksyfluorescein fra 

udekkede PC-liposomer med samme hydrodynamiske diameter som i denne oppgaven. De 

fant at ved sprekking med en blanding av Triton X-100 og SDS (natriumdodecylsulfat) ble 80 

% frisatt i løpet av de første 10 minuttene, men at en ventetid på 35 minutter før måling av 

fluorescens var nødvendig for å få en konstant frisetting av fluorescensmarkøren fra 

liposomene. Med tanke på at liposomene ble sprukket med Triton X-100 rett før måling kan 

dette være en faktor som påvirker resultatene. 

 

Figur 6-29  viser på tross av et dårlig måleresultat ved t=0 at det kunne være ulikheter etter 2 

timer. Dette er interessant å undersøke videre med tanke på frisetting over kortere 

tidsperioder. Frisettingskurven for de udekkede liposomene viste en rask frisetting i løpet av 

de første timene. Få måleresultater i dette forsøket vanskeliggjør en diskusjon om hvordan 

polymerdekkingen kan påvirke frisettingen fra liposomene. Det kan i midlertid fastslås at de 

er tomme etter 26 timer ved 35 °C, og sannsynligvis også før dette. Eventuelle interaksjoner 

mellom polymeren og fluorescensmarkøren er ikke undersøkt. Ved videre frisettingsforsøk 

med HM-HEC-dekkede egg-PC-liposomer bør man konsentrere seg om frisettingen som skjer 

i løpet av de første timene. 

Oppsummering: Stabilitet og frisetting 

Stabiliteten hos alle formuleringene ble fulgt i minst 8 uker. I løpet av denne perioden skjedde 

det ingen fysikalsk degradering av liposomene. Kjemisk degradering ble oppdaget etter 10 

uker med HM-C8-1-HEC og HM-C16-1-HEC, ved opptak av UV-absorbansspekter. Den 

beregnede oksidasjonsindeksen var lavest for de udekkede liposomene, selv om disse hadde et 

mer negativt zetapotensiale. Dekking med nøytral polymer kan skjerme nedbrytning av det 

innkapslede liposomet så lenge den fysikalske stabiliteten er tilstrekkelig høy. HM-C8-1-
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HEC-dekkede egg-PC-liposomer hadde høyest oksidasjonsindeks, og det var en lineær 

sammenheng mellom zetapotensialet og oksidasjonsindeksen for denne gruppen. 

 

Dekking med HM-C16-1-HEC ga de minst polydisperse liposomene med en beregnet PI på 

~0,1. Dette holdt seg stabilt gjennom hele stabilitetsstudien. Dekking med egg-PC-liposomer 

og DPPC-liposomer viste en konsentrasjonsavhengig stabilitet. Deteksjon av hydrolyse- og 

oksidasjonsprodukter i HM-K-HEC-dekkede egg-PC-liposomer etter 11 måneders lagring 

viser degradering både i form av lyso-PC og konjugerte diener, og zetapotensialet målt ved 51 

uker er ~-30 mV for udekkede liposomer og noe lavere for de dekkede.  pH er relativt uendret 

for alle prøver, noe som sannsynligvis betyr at det fortsatt er bufferkapasitet igjen i mediet. 

DPPC-liposomer ble og stabilisert ved dekking med HM-K-HEC, selv om mekanismen for 

dette er uklar.  

 

Frisettingsstudier viser at egg-PC taper all innkapslet 5-KF i løpet av kort tid ved 35 °C. 

Innledende gelfiltreringsforsøk ga en indikasjon på at størrelsen til de HM-K-HEC-dekkede 

liposomene var uendret.  
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8. Konklusjon 

Dekking av liposomer med ulike varianter av HM-HEC har vært forsøkt. Kommersiell HM-

HEC samt syntetiske varianter med 1 mol% hydrofob modifisering har gitt gode resultater. 

Egg-PC-liposomene har vært fysikalsk stabile i 8 uker for de syntetiske og 17 for den 

kommersielle. 2 mol% hydrofob modifisering var for høy konsentrasjon til å bruke ved 

dekking, trolig fordi den hadde for høy grad av selvassosiering. 

 

Hydrofobe polymerer festes til liposomene ved hjelp av en forankringsmekanisme der de 

hydrofobe gruppene går inn i lipidmembranen. Det er tidligere rapportert at man ikke kan 

inkorporere ankergrupper i lipidmembranen i gelfaseliposomer, men det ble i denne 

masteroppgaven funnet at kommersiell HM-K-HEC stabiliserte liposomer mot aggregering. 

 

Både kommersiell og syntetisk HM-HEC med 1 mol% hydrofob modifisering har evnen til å 

stabilisere liposomer. Stabiliteten ser ut til å øke med konsentrasjon av polymeren. 

  



 

Konklusjon 

102 

 

 

  



 

Litteratur 

103 

 

9. Litteratur 

Ahrabi, S. F. (1993). Stability of liposomes: oxidation of phospholipids and its relation to the 

zeta potential variations. Oslo, [S. F. Ahrabi]. 

Alund, S. J. (2009). Fremstilling og faktoriell undersøkelse av stabile pektindekkende 

liposomer for lokalbehandling av munnhulen. Oslo, S.J. Alund. 

Amirkhani, M., Volden, S., Zhu, K., Glomm, W. R. og Nystrom, B. (2008). "Adsorption of 

cellulose derivatives on flat gold surfaces and on spherical gold particles." Journal of 

Colloid and Interface Science 328(1): 20-28. 

Beheshti, N., Bu, H., Zhu, K., Kjøniksen, A.-L., Knudsen, K. D., Pamies, R., Cifre, J. G. H., 

de la Torre, J. G. og Nyström, B. (2006). "Characterization of interactions in aqueous 

solutions of hydroxyethylcellulose and its hydrophobically modified analogue in the 

presence of a cyclodextrin derivative." The journal of physical chemistry. B 110(13): 

6601-6608. 

Burns, D. B. og Zydney, A. L. (2000). Buffer effects on the zeta potential of ultrafiltration 

membranes. Journal of Membrane Science. 172: 39-48. 

Bøyum, S. (2010). Stabilitet av pektindekkende liposomer for lokalbehandling av munnhulen. 

Oslo, S. Bøyum. 

Crommelin, D. J. A. og Schreier, H. (1994). 3: Liposomes. Colloidal Drug Delivery Systems. 

J. Kreuter, Marcel Dekker, Inc. 

de la Maza, A. P., J.L (1996). "Changes in phosphatidylcholine liposomes caused by a 

mixture of Triton X-100 and sodium dodecyl sulfate." Biochimica Et Biophysica Acta 

1300: 125-134. 

Dhanesar, S. C. P., T.R.; Engel, B.S. (1992). "Evaluation of Phospholipids in Liposomes by 

HPTLC." Journal of Planar Chromatography 5: 45-49. 

Encyclopædia Britannica, I. (2007). 

http://www.britannica.com/EBchecked/media/92244/Phospholipids-can-be-used-to-

form-artificial-structures-called-liposomes, sett 23.05.2013. 

Felleskatalogen (2013). Felleskatalogen. Bergen, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. 

55: A01A Munn- og tannmidler, J02A Antimykotika til systemisk bruk, L01D 

Cytotoksiske antibiotika og lignende substanser. 

Gray, J. I. (1978). "MEASUREMENT OF LIPID OXIDATION - REVIEW." Journal of the 

American Oil Chemists Society 55(6): 539-546. 

Guo, J. H., Skinner, G. W., Harcum, W. W. og Barnum, P. E. (1998). "Pharmaceutical 

applications of naturally occurring water-soluble polymers." Pharmaceutical Science 

& Technology Today 1(6): 254-261. 

http://www.britannica.com/EBchecked/media/92244/Phospholipids-can-be-used-to-form-artificial-structures-called-liposomes
http://www.britannica.com/EBchecked/media/92244/Phospholipids-can-be-used-to-form-artificial-structures-called-liposomes


 

Litteratur 

104 

 

Gutiérrez de Rubalcava, C., Rodriguez, J. L., Duro, R., Alvarez-Lorenzo, C., Concheiro, A. 

og Seijo, B. (2000). "Interactions between liposomes and 

hydroxypropylmethylcellulose." International Journal of Pharmaceutics 203(1–2): 99-

108. 

Henriksen, I., Smistad, G. og Karlsen, J. (1994). "INTERACTIONS BETWEEN 

LIPOSOMES AND CHITOSAN." International Journal of Pharmaceutics 101(3): 

227-236. 

Henriksen, I., Vagen, S. R., Sande, S. A., Smistad, G. og Karlsen, J. (1997). "Interactions 

between liposomes and chitosan .2. Effect of selected parameters on aggregation and 

leakage." International Journal of Pharmaceutics 146(2): 193-203. 

Hillery, A. M. (2001). Drug Delivery: The Basic Concepts. Drug Delivery and Targeting. for 

Pharmacists and Pharmaceutical Scientists. A. M. Hillery, A. W. Lloyd og J. 

Swarbrick. USA, Taylor & Francis Group: 1-48. 

Hoogstraate, J., Benes, L., Burgaud, S., Horriere, F. og Seyler, I. (2001). Oral Trans-Mucosal 

Drug Delivery. Drug Delivery And Targeting. For Pharmacists and Pharmaceutical 

Scientists. A. M. Hillery, A. W. Lloyd og J. Swarbrick. USA, CRC Press, Taylor & 

Francis Group: 185-206. 

Hwang, M. L., Prud'homme, R. K., Kohn, J. og Thomas, J. L. (2001). "Stabilization of 

phosphatidylserine/phosphatidylethanolamine liposomes with hydrophilic polymers 

having multiple "sticky feet"." Langmuir 17(25): 7713-7716. 

Liu, Z., Wu, X. Y., Ballinger, J. R. og Bendayan, R. (2000). "Synthesis and characterization 

of surface-hydrophobic ion-exchange microspheres and the effect of coating on drug 

release rate*." Journal of Pharmaceutical Sciences 89(6): 807-817. 

Malvern Zetasizer Nano Series. User Manual. 

McClements, D. J. (2005). "Theoretical analysis of factors affecting the formation and 

stability of multilayered colloidal dispersions." Langmuir 21(21): 9777-9785. 

Misik, V., Svajdlenka, E., Filipek, J., Gergel, D. og Ondrias, K. (1991). "INHIBITION OF 

LIPID-PEROXIDATION OF LECITHIN LIPOSOMES KEPT IN A PH-STAT 

SYSTEM NEAR NEUTRAL PH." Free Radical Research Communications 15(3): 

159-165. 

Miyajima, T., Kitsuki, T., Kita, K., Kamitani, H. og Yamaki, K. (1999). Polysaccharide 

Derivate, and preparation process and use thereof. U. S. Patent. 5,891,450. 

Nguyen, S., Alund, S. J., Hiorth, M., Kjoniksen, A.-L. og Smistad, G. (2011). "Studies on 

pectin coating of liposomes for drug delivery." Colloids and Surfaces B-Biointerfaces 

88(2): 664-673. 

Pamies, R., Volden, S., Kjoniksen, A.-L., Zhu, K., Glomm, W. R. og Nystrom, B. (2010). 

"Adsorption of Cationic Hydroxyethylcellulose Derivatives onto Planar and Curved 

Gold Surfaces." Langmuir 26(20): 15925-15932. 



 

Litteratur 

105 

 

Pedersen-Bjergaard, S. og Rasmussen, K. E. (2004). 6: UV-spektroskopi. Legemiddelanalyse. 

EU, Fagbokforlaget: 93-108. 

Polozova, A. og Winnik, F. M. (1997). "Mechanism of the interaction of hydrophobically-

modified poly-(N-isopropylacrylamides) with liposomes." Biochimica Et Biophysica 

Acta-Biomembranes 1326(2): 213-224. 

Ringsdorf, H., Sackmann, E., Simon, J. og Winnik, F. M. (1993). "INTERACTIONS OF 

LIPOSOMES AND HYDROPHOBICALLY-MODIFIED POLY-(N-

ISOPROPYLACRYLAMIDES) - AN ATTEMPT TO MODEL THE 

CYTOSKELETON." Biochimica Et Biophysica Acta 1153(2): 335-344. 

Salamat-Miller, N., Chittchang, M. og Johnston, T. P. (2005). "The use of mucoadhesive 

polymers in buccal drug delivery." Advanced Drug Delivery Reviews 57(11): 1666-

1691. 

Sand, O., Sjaastad, Ø. V. og Haug, E. (2002). Fordøyelsessystemet. Menneskets fysiologi, 

Gyldendal Norsk Forlag: 415-461. 

Skjørland, K. K. og Høgevold, H. E. (2007). Munnhuleslimhinnebetennelser. Store 

Medisinske Leksikon. M. Nylenna, Kunnskapsforlaget. 3: 322-323. 

Skjørland, K. K., Høgevold, H. E. og Espelid, I. (2007). Munnhulen. Store Medisinske 

Leksikon. M. Nylenna, Kunnskapsforlaget. 3: 319-320. 

Skoglund, L. A. (2010). T11.4 Tenner, munnsykdommer og plager. Norsk 

Legemiddelhåndbok. T. Fjeldstad. http://legemiddelhandboka.no/Terapi/16019, hentet 

15.05.2013, Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok. 

Smistad, G., Bøyum, S., Alund, S. J., Samuelsen, A. B. C. og Hiorth, M. (2012). "The 

potential of pectin as a stabilizer for liposomal drug delivery systems." Carbohydrate 

Polymers 90(3): 1337-1344. 

Tadros, T. (2003). "Interaction forces between particles containing grafted or adsorbed 

polymer layers." Advances in Colloid and Interface Science 104: 191-226. 

Takeuchi, H., Kojima, H., Yamamoto, H. og Kawashima, Y. (2001). "Evaluation of 

circulation profiles of liposomes coated with hydrophilic polymers having different 

molecular weights in rats." Journal of Controlled Release 75(1-2): 83-91. 

Takeuchi, H., Yamamoto, H., Toyoda, T., Toyobuku, H., Hino, T. og Kawashima, Y. (1998). 

"Physical stability of size controlled small unilameller liposomes coated with a 

modified polyvinyl alcohol." International Journal of Pharmaceutics 164(1–2): 103-

111. 

Thomas, J. L., Borden, K. A. og Tirrell, D. A. (1996). "Modulation of mobilities of 

fluorescent membrane probes by adsorption of a hydrophobic polyelectrolyte." 

Macromolecules 29(7): 2570-2576. 

Tidsskriftet (2006). Tema Munnhulen. http://tidsskriftet.no/article/1375342, hentet 

15.05.2013. 

http://legemiddelhandboka.no/Terapi/16019
http://tidsskriftet.no/article/1375342


 

Litteratur 

106 

 

Tiera, V. A. D., Winnik, F. M. og Tiera, M. J. (2010). "Interaction of amphiphilic derivatives 

of chitosan with DPPC (1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)." Journal of 

Thermal Analysis and Calorimetry 100(1): 309-313. 

Vial, F., Rabhi, S. og Tribet, C. (2005). "Association of octyl-modified poly(acrylic acid) onto 

unilamellar vesicles of lipids and kinetics of vesicle disruption." Langmuir 21(3): 853-

862. 

Volden, S., Zhu, K. Z., Nystrom, B. og Glomm, W. R. (2009). "Use of cellulose derivatives 

on gold surfaces for reduced nonspecific adsorption of immunoglobulin G." Colloids 

and Surfaces B-Biointerfaces 72(2): 266-271. 

Wu, G. og Lee, K. Y. C. (2009). "Interaction of Poloxamers with Liposomes: An Isothermal 

Titration Calorimetry Study." Journal of Physical Chemistry B 113(47): 15522-15531. 

Zuidam, N. J., Vrueh, R. d. og Crommelin, D. J. A. (2003). 2: Characterization of liposomes. 

Liposomes. V. W. Vladimir P. Torchilin. USA, Oxford University Press: 31-77. 

 

 

 


