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Sammendrag  

 

Karies er et av de vanligste problemene knyttet til befolkningens tannhelse. Slitasjeskader på 

tenner er også et økende problem, spesielt blant den yngre delen av befolkningen. Dette 

skyldes blant annet økende inntak av sure drikker som juice og cola. Det er derfor svært 

aktuelt med forebyggende tiltak. Tannkrem, munnskyllingsvæske og geler som inneholder 

fluor brukes til å behandle karies i dag.  

Munnhulen inneholder omtrent 700 forskjellige bakteriearter. Den vanligste orale infeksjonen 

er kronisk periodontitt (tannkjøttbetennelse). Milde former av denne infeksjonen rammer 

omtrent 75 % av befolkningen. Den utløsende årsaken til periodontitt antas å være den 

normale bakteriefloraen i munnhulen i form av bakteriebelegg (plakk) på tennene. 

Periodontitt kan kontrolleres ved å fjerne eller undertrykke bakteriene som utløser 

sykdommen. Formuleringer som inneholder antibiotika brukes blant annet til å behandle 

periodontitt. Ved systemisk behandling vil konsentrasjonen av antibiotikumet være lav i de 

periodontale lommene. Dette problemet kan løses med lokal behandling, som gir en økt 

konsentrasjon ved det aktuelle område og færre bivirkninger sammenlignet med systemisk 

behandling.  

Et problem ved å administrere formuleringer direkte i munnhulen er at formuleringen kan 

føles ubehagelig for pasienten og at virkestoffet forsvinner raskt etter administrasjon på grunn 

av spyttsekresjon og svelging. Dette kan løses ved å anvende bioadhesive nanopartikulære 

formuleringer, som vil forlenge virkestoffets tid i munnhulen og øke effekten. For at 

formuleringen ikke skal føles ubehagelig for pasieten kan den administreres som for eksempel 

en munnspray eller munnvann. Fordelen med polymere nanopartikler er at de kan virke som 

legemiddelbærere. Karies kan behandles ved at nanopartikler med fluor fester seg til tennene 

og frisetter virkestoffet. Periodontitt kan behandles ved at nanopartiklene med antibiotikum 

fester seg til mucus i munnhulen. I tillegg kan periodontitt behandles ved å plassere 

nanopartiklene direkte i de periodontale lommene.   

Hensikten med denne oppgaven var å lage nanopartikler av alginat, som er en bioadhesiv 

polymer kryssbundet med Zn2+ som er et divalent kation. Det ble laget ulike formuleringer og 

faktorene som ble variert var alginatkonsentrasjonen, ratio ZnCl2:alginat og ionestyrken. 

Partiklene ble karakterisert med tanke på størrelse, polydispersity index (PDI), zetapotensial, 

transmittans og pH. Stabiliteten til noen av partiklene ble også undersøkt. I tillegg ble det 
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undersøkt om det var mulig å kapsle inn to ulike modelsubstanser, fluor som har negativ 

ladning og cetylpyridin (CP) som har positiv ladning.  

Det viste seg at det kun var mulig å lage nanopartikler av alginat og Zn2+ når salt 

(natriumklorid (NaCl)) var tilstede. Konsentrasjonsområde der det var mulig å fremstille 

nanopartikler av alginat befant seg mellom 0.05 % - 0.09 % (w/w). Til tross for at alginat ble 

kryssbundet med sinkklorid (ZnCl2) ved ulike saltkonsentrasjoner og sinkkonsentrasjoner, 

viste det seg at de mest tilfredsstillende nanopartiklene ble fremstilt ved en 

alginatkonsentrasjon på 0.07 % og 0.09 % i 0.05 M NaCl og sink:alginat ratio på 25:75 (w:w).  

Hvor store mengder med fluor som ble kapslet inn i de mest tilfredsstillende nanopartiklene 

(0.07 % og 0.09 % i 0.05 M NaCl sink:alginat ratio 25:75) ble testet ut. Det viste seg at 

nanopartiklene med fluor fremstilt av 0.09 % alginat ga de mest reproduserbare resultatene, 

og det ble kapslet inn 6.1 % fluor. Det ble testet hvilken effekt ionestyrken hadde på mengde 

fluor som ble kapslet inn i nanopartiklene fremstilt av 0.09 %. Studiet viste at formuleringen 

fremstilt i 0.05 M NaCl ga de mest tilfredstillende resultatene.  

Det ble også produsert nanopartikler av alginat, ZnCl2 og cetylpyridinklorid (CPC). I 

saltløsning ble det observert tilstedeværelse av synlige flokkulater. Det var kun mulig å 

fremstille nanopartikler av alginat, ZnCl2 og CPC i vannløsning. I tillegg krevdes det tilsats av 

svært små mengder med sink. De mest tilfredsstillende nanopartiklene ble fremstilt av alginat 

0.07 % i vann, sink:alginat ratio 3:97 med 0.005 % og 0.003 % CPC. Nanopartiklene fremstilt 

med 0.003 % CPC inneholdt størst mengder med cetylpyridin (94 %).  

Stabiliteten av nanopartikler med og uten fluor ble studert etter en uke og en måned og det ble 

observert svært små forskjeller. Resultatene tydet på at partiklene var stabile.  
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1. Innledning  

1.1 Bakgrunn  

Dentale problemer er en av de vanligste helserelaterte problemene i verden og kan redusere 

livskvaliteten til et menneske betraktelig (1). Karies (tannråte) er en av de hyppigste 

forekommende dentale problemene. Til tross for at det har blitt observert en nedgang i 

forekomsten av karies særlig i industrialiserte land de to siste tiårene, på grunn av effektiv 

bruk av fluor og forbedret egenbehandling, er karies fremdeles et stort problem innen global 

tannhelse (2). Et stadig økende inntak av sukkerholdig mat og drikke og utilstrekkelig bruk av 

fluor er antagelig hovedårsakene til dette (1).   

Tannkaries karakteriseres som tap av emalje (demineralisering) på grunn av syre som 

stammer fra kariogene bakterier som metaboliserer sukker fra mat og drikke (3). Tannkrem, 

munnskyllevæske og geler som inneholder fluor har viste seg å være effektiv i beskyttelse 

mot karies. Fjerning av plakk gjennom børsting av tenner og antimikrobiell terapi er også med 

på å beskytte mot tannkaries.  

Et annet dental problem er periodontitt (tannkjøttbetennelse). Periodontitt karakteriseres som 

betennelse i tannfeste rundt tennene, som medfører tap av støttevev og bein rundt tennene. 

Alvorlig periodontitt gjør at tennene løsner. Hensikten med behandling er å fjerne betennelsen 

og behandling med antibiotika kan være aktuelt (4).  

Administrasjon av legemidler til munnhulen er et enkelt konsept. Formuleringen appliseres i 

munnhulen for så å frisettes. I praksis er det ikke like enkelt. Mat, drikke, spyttsekresjon og 

den mikrobielle floraen gjør det vanskelig å applisere farmasøytiske formuleringer i 

munnhulen. Spyttsekresjonen varierer i løpet av dagen blant annet på grunn av av mat, drikke 

og personens helsetilstand. Det enkleste man kan gjøre for å unngå den vaskende effekten 

spytt har i munnhulen, er å fremstille bioadhesive formuleringer. 

Bruk av bioadhesive formuleringer har vist å øke residenstiden til legemiddelformuleringer. 

Ved å fremstille nanopartikler av bioadhesive polymerer vil formuleringen kunne oppnå 

forlenget residenstid i munnhulen (5).  

Polymere nanopartikler kan brukes til å behandle både karies og periodontitt. Nanopartikler 

kan beskytte tennene ved å fungere som legemiddelbærer for farmakologiske aktive 

substanser. På bakgrunn av hvilket legemiddel som leveres, kan nanopartikler brukes som 
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profylakse (eks. fluor) og forhindre karies, eller til å behandle periodontale sykdommer (eks. 

cetylpyridin). Ved lokalbehandling av karies vil det være en stor fordel at formuleringen 

adsorberes til tennene. Mens ved behandling av periodontitt vil det være en stor fordel å 

kunne behandle direkte i munnhulen ved at formuleringen enten adsorberes til mucus eller 

plasseres i periodontale lommer for å unngå systemisk bruk av antibiotika. Fordelen med å 

anvende polymere nanopartikler som inneholder farmakologisk aktive substanser er at de er 

små i størrelse og kan holdes fast over lengre tid. Ved bruk av biodegraderbare materialer 

trenger en heller ikke å fjerne nanopartiklene fra munnhulen I tillegg er det enkelt å inkludere 

nanopartikler i tannkrem eller munnskyllingsvæske slik at pasient compliance øker (4, 6). Ved 

å anvende et materiale som kan degraderes i spytt, kan en også kontrollere frisettingen av det 

farmakologiske aktive virkestoffet.  

Alginat er et polymer med bioadhesive egenskaper. I tillegg er den biokompatibel og kan 

danne gel ved tilsats av divalente kationer. Alginat ble ansett som en egnet polymer til bruk i 

munnhulen (7).  

1.2 Hensikt med oppgaven 

Det overordnede målet ved denne oppgaven var å fremstille nanopartikler av alginat og 

ZnCl2. Partiklene skal benyttes til å forebygge karies og å behandle periodontitt.  

Delmålene ved oppgaven var å:  

 Undersøke om ionestyrken, alginatkonsentrasjonen og sink:alginat ratio påvirket 

partikkelkarakteristikken: som størrelse, størrelsesfordeling, zetapotensialet, 

transmittans og pH.   

 Undersøke om modelsubstansene fluor og cetylpyridin kunne kapsles inn i partiklene.  

 Undersøke nanopartiklenes stabilitet.  
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2.  Teori 

2.1 Administrasjon av legemidler til munnhulen og tenner  

2.1.1 Anatomi og fysiologi  
 

Munnhulen er den øvre delen av fordøyelseskanalen og er begrenset til mellom leppene og 

svelget. Munnhulen deles opp i forgården (vestibulum oris) som er rommet mellom tennene 

og innsiden av kinn, og den egentlige munnhulen (cavum oris proprium). Munnhulens tak 

består av den harde og bløte gane, mens bunnen består av muskler (bl.a. tungen) og bindevev 

(8).  

Oral mukosa består av flerlaget plateepitel som er dekket av mucus. Mikroskopisk består oral 

mukosa av tre hoveddeler: oral epithelium, lamina propria og submukosa. Epitelet i munnen 

kan enten være keratinisert eller ukeratinisert. Keratinisert epitel er dehydrert, har høy 

mekanisk styrke og er kjemisk resistent. Dette epitelet finnes i områder hvor det er stor 

slitasje, som ved gommene og den harde ganen. Ukeratinisert epitel er fleksibel, og finnes i 

områder som ikke er utsatt for den samme mekaniske slitasjen slik som den bløte ganen, 

munngulvet og innsiden av kinnet. Området som er relevant for systemisk legemiddellevering 

(dvs. det sublinguale og bukkale området) har ukeratinisert epitel. Epitelet er støttet av en 

basalmembran som separerer det fra lamina propria. Cellene i epitelet produseres i 

basalmembranen og vandrer opp til overflaten. Cellenes levetid er 13 dager. Laminia propria 

består av bindevev, som bærer på blodkapillærer og nervefibre. Det er gjennom disse 

blodkapillærene at legemidler kan inntre den systemiske sirkulasjonen (9).    

Tannemaljen er den delen av tennene som hele tiden er i kontakt med de ulike komponentene 

i munnhulen. Menneskets tannemalje består av omtrent 96 % (w/w) uorganiske forbindelser 

(hydroksyapatitt, Ca10(PO4)6(OH)2), der den resterende mengden er organiske forbindelser og 

vann (10). Ved nøytral pH, består emaljen av omtrent 90 % fosfat og omtrent 10 % 

kalsiumioner (11, 12). Dette betyr at emaljen består av både kationer og anioner, og har derfor 

affinitet for både sure og basiske forbindelser. pH påvirker løseligheten til emaljeoverflaten, 

og er drivkraften for de- og remineralisering av emaljeoverflaten. Dersom pH verdien i 

munnhulen er lavere enn den kritiske pH-verdien vil omgivelsene være umettet med tanke på 

hydroksyapatitt, og en liten mengde hydroksyapatitt vil da løses opp og frigjøre kalsium, 

fosfat og hydroksidioner for å gjendanne en mettet omgivelse. Den kritiske pH verdien er ~ 
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5.5 (13). Nærværet av fluor reduserer den kritiske pH verdien for demineralisering, og er en 

viktig faktor for beskyttelse mot karies (14). 

 

 

 

 

 

Figur 2-1: Illustrasjon av tann (15).  

Munnhulen består av store mengder med væske som betegnes som spytt. Menneske spytt 

produseres i hovedsak fra tre store spyttkjertler; ørespyttkjertelen som produserer et 

tyntflytende sekret og kjeve- og tungespyttkjertelen som produseres et halvseigt sekret på 

grunn av glycoprotein-innholdet (16). Det autonome nervesystemet, spesielt parasympatisk 

stimulering kontrollerer i hovedsak mengde spytt som skilles ut i løpet av dagen. Total 

mengde spytt som skilles ut ligger i område mellom 0,5 – 1,5 liter per dag, hvor 

spyttsekresjonen er høyest på ettermiddagen, og lavest under søvn (17). Spytt består av mer 

enn 99 % vann, der den resterende mengden deles inn i organiske (karbohydrater, lipider og 

proteiner) og uorganiske (natrium, kalium, kalsium, magnesium hydrogenkarbonat, fosfat, 

klorid og fluorid) bestanddeler (18). pH-en til spytt når munnhulen ikke er i aktivitet ligger i 

området mellom 6.7-7.4 (19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-2: Illustrasjon av spyttkjertlene. 1: Ørespyttkjertel, 2: Kjevepyttkjertel, 3: Tungespyttkjertel (20).  
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Spytt sin hovedrolle i forbindelse med tennene er dannelse av emaljepelikkel, som dekker 

tannoverflaten. Emaljepelikkelen regulerer mineralisering, demineralisering og modulerer den 

mikrobielle floraen på tannoverflaten. Pelikkelen består i hovedsak av spyttproteiner, 

glykoproteiner og serum komponenter (21). Pelikkeldannelsen skjer i to trinn. I første trinn 

adsorberes proteiner til emalje overflaten, etterfulgt av adsorpsjon av spyttprotein aggregater i 

form av micelle-liknende strukturer som øker pelikkel tykkelsen (22). Disse micelle-liknende 

strukturene har en negativ overflateladning med en zetapotensialverdi på rundt -9 mV ved 

fysiologisk pH (~7.8) (23). Den negative ladningen gjør det mulig for elektrostatisk 

interaksjon med emaljen.  

2.1.2 Tannproblemer – karies og periodontitt  
 

Dentale problemer er blant de aller vanligste helserelaterte problemene i verden og kan 

redusere livskvaliteten til et menneske betraktelig (1). Munnhulen er normalt kolonisert av 

mikroorganismer slik som sopp, virus og et høyt antall bakterier (24). Over 700 bakteriearter 

har blitt detektert i munnhulen, hvor noen av dem er gunstig for verten, mens andre er 

patogene (25). Dannelse av biofilm i tannoverflaten er kjent som tannplakk og er den primære 

årsaken til karies og inflammasjon i munnhulen og periodontitt. I flere år har det blitt forsket 

på en effektiv metode som kan redusere bakteriemengden i munnhulen. Det har blitt forsket 

på metoder som kan forhindre bakterier i å binde seg til tannoverflaten og oppbygge biofilm 

(6). Det er helt klart behov for tiltak som kan beskytte tennene mot skadelige prosesser slik 

som karies og periodontitt. 

Karies er en tannsykdom som forårsaker hull i tennene. Karies karakteriseres som tap av 

emaljesubstans (demineralisering) på grunn av syrer som dannes når kariogene bakterier 

metaboliserer sukker fra mat og drikke (2). pH verdien nærmest tennen vil da synke og 

emaljen mykner (demineralisering). Spytt har en viktig funksjon fordi det er blant annet med 

på å nøytralisere syren. Når tenner ikke eksponeres for mat, stiger munnenes pH og bygger 

opp emaljen (remineralisering). Hull i tennen kan oppstå hele livet. Noen er mer utsatt enn 

andre slik som eksempel personer som lider av munntørrhet, sjøgrens sykdom (sykdom som 

fører til tørr munn og tørre øyne) eller gjennom bivirkninger fra noen medikamenter (26). 

Periodontitt er en lokal inflammasjon i periodotale lommer, som skyldes oppsamling av 

plakk. Periodontale lommer er et område mellom tann og tannkjøtt, som dannes på grunn av 

at vev og bein rundt tenner svekkes. Det tar flere år før disse lommene dannes; først befinner 
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inflammasjonen seg kun i tannkjøttet og beveger seg så etter hvert dypere og fører til 

dannelsen av disse lommene hvor bakteriene samler seg (4). Mer enn 400 bakteriarter har blitt 

detektert i periodontale lommer (27). Ubehandlet resulterer dette i bakterieinfeksjon. Etter 

flere år med infeksjon i disse lommene kan det resultere i at tennene faller ut. Periodontal 

sykdom kan blant annet behandles ved å fjerne infeksjonen (26).  

 

Figur 2-3: Illustrasjon på hvordan periodontitt utvikler seg. Trinn 1: Friskt tannkjøt; Trinn 2: Plakk dannelse; 

Trinn 3: bakterier irritere tannkjøttet og setter i gang vertsmediert respons; Trinn 4: ødeleggelse av tannfeste som 

fører til periodontitt (4).  

2.1.3 Behandling av tannrelaterte problemer  
 

Det er blitt registrert en nedgang i forekomsten av dentale problemer de siste to tiårene, særlig 

i industrialiserte land, dette skyldes i stor grad bruken av fluor. Men karies er fremdeles et 

stort problem innen global helse. Fluor er med på å redusere forekomsten av karies ved å 

danne en beskyttende film på emaljeoverflaten. Emaljen blir da mindre syreoppløselig og 

beskytter tennene mot syrlig mat og drikke. Fluor virker kun lokalt i munnen og direkte på 

tannemaljen (28). Gjennom en enkel tannpuss får fluor kort virketid på tennene. Etter 

gurgling av munnvann forsvinner mesteparten av fluor og effekten forsvinner. Formuleringer 

som forlenger fluor sin virketid i munnen vil kunne øke effekten av formuleringen.   

Tannemaljen, består vesentlig av hydroksyapatitt (Ca5(PO4)3OH). I spytt er hydroksyapatitt i 

likevekt som vist i formel 2.5.  

                             Ca5(PO4)3OH  5Ca2+ + 3PO4
3- + OH-      Formel 2-1 

Hydroksyapatitt er mer motstandsdyktig mot syreangrep når OH- byttes ut med F-, som vist i 

formel 2.6.  

                                5Ca2+ + 3PO4
3- + F-            Ca5(PO4)3F                Formel 2-2 

Fluorioner er viktig for oppbygning av emaljen (remineralisering) (29).   



Teori 
 

   15 
 

Til tross for at det kun anbefales systemisk bruk av antibiotika ved progressiv periodontitt, har 

det vist seg at behandling med antibiotika er en fordel ved periodontitt. Men flere ulemper er 

tilknyttet til systemisk administrasjon av antibiotika; inkludert lav antibiotikum konsentrasjon 

i de periodontale lommene, utvikling av mikrobiell resistens og en høy konsentrasjon av 

antibiotika i plasma som kan resultere i bivirkninger. Disse ulempene har økt interessen for 

utvikling av et system som kan levere legemiddel direkte til disse periodontale lommene. 

Periodontale lommer er et naturlig reservoar som er lett tilgjengelig og kan derfor behandles 

ved å administrere det antibakterielle midlet lokalt. Fordelen med å administrere antibiotika 

lokalt istedenfor systemisk, er at legemiddelkonsentrasjonen øker i det ønskede område, en 

unngår resistens og bivirkninger (4).  

2.1.4 Utfordringer ved administrasjon av formuleringer til tenner og 

munnhule  
 

Fordelen med levering av legemidler til munnhulen er at munnen er lett tilgjengelig og 

legemiddelformene er enkle for pasientene å bruke. Den største ulempene med levering av 

legemidler til munnhulen er at mat, drikke, mucus og spytt reduserer legemidlets residenstid, 

ved at legemidlet vaskes vekk (9). 

Dette problemet kan løses ved å fremstille bioadhesive formuleringer som har en høy affinitet 

til tannemaljen eller munnhulens mucus. På denne måten målstyres formuleringen med 

virkestoff til tennene eller munnhulens mucus. Bioadhesive formuleringer vil samtidig også 

kunne beskytte legemidlet mot fortynning og bortvasking (5).  

2.1.5 Mucoadhesion/ bioadhesion til munnhulen og tennene 
 

Bioadhesion er et fenomen som ses mellom to flater, hvor minst en av disse flatene er av 

biologisk opphav. Eksempel på bioadhesion, er når syntetiske og naturlige makromolekyler 

adherer seg til biologiske membraner, og mucoadhesion er når syntetiske og naturlige 

makromolekyler adherer seg til mucus. Dersom et farmasøytisk virkestoff inkorporeres inn i 

et bioadhesivt materiale, vil det bioadhesive materialet kunne forlenge tiden virkestoffet blir 

sittende på tennen og inne i munnhulen og effekten blir bedre (5, 30).  

Mucus er et glykoprotein, som dekker hele munnslimehinnen. Det er et viskoelastisk hydrogel 

lag som beskytter vev fra ytre omgivelser. Mucus er i hovedsak sammensatt av kryssbinende 

mucinfibre og har et vanninnhold rundt 90-98 %. I tillegg til mucin inneholder mucus også 
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andre bestanddeler slik som proteiner, salter, lipider, celler og bakterier. Nytt mucus 

sekreteres hele tiden og pH verdien variere avhengig av den mucosale overflaten. Nærværet 

av sialinsyre og sulfatgrupper gir mucinlaget en negativ ladning ved fysiologisk pH (31). 

Positivt ladede polymerer kan binde seg til mucin laget via elektrostatisk interaksjon med de 

negative ladede sialinsyre enhetene. Men det har blitt observert at anioniske polymerer har 

bedre bioadhesive egenskaper sammenlignet med kationske eller uladede polymerer. 

Anioniske polymerer binder seg mest sannsynlig gjennom hydrofobe interaksjoner, 

hydrogenbindinger og van der Waals interaksjoner. Hydrogenbindinger og hydrofobe 

interaksjoner er ønskede interaksjoner ved mucoadhesion (32).  

Et annet problem ved å administrere en formulering direkte i munnhulen er at det kan føles 

ubehagelig for pasienten. Dette kan løses ved å anvende nanopartikulære formuleringer. Nylig 

har bruk av nanopartikulære systemer for forebygging og behandling av tannrelaterte 

problemer blitt foreslått. Det har blitt studert om det er mulig å bruke nanopartikler til å 

redusere bakteriemengden i munnhulen ved å kapsle inn antimikrobielle midler. I tillegg har 

det blitt forsket på nanopartikulære systemer som kan brukes til behandling av karies (4, 29). 

Nanopartiklene kan selv ha bioadhesive egenskaper.   

2.2 Nanopartikler  
 

2.2.1 Nanopartikler som legemiddelleveringssystemer  

Nanopartikler er små sfæriske enheter med en størrelse i nanometerområdet (10-9 m). NNI 

(National Nanotexhnology Initiative) definerer nanopartikler som materialer som befinner seg 

i størrelsesområdet fra 1 – 100 nm. Begrepet “nano” brukes allikevel ofte for partikler som er 

opptil flere hundre nanometer i størrelse. En mulighet for å lage nanopartikler med 

bioadhesive egenskaper er å benytte seg av polymerer. Polymere nanopartikler kan fremstilles 

fra biodegraderbare (eks. albumin, kitosan, alginat) eller ikke biodegraderbare polymerer (eks. 

poly(vinyl alkohol), etylen-co-vinyl acetat). Ulike tilberedningsmetoder kan benyttes for å 

fremstille poymerbaserte nanopartikler; 1) kovalent kryssbinding, 2) ionisk kryssbinding, 3) 

polyeketrolytt kompleksering, og 4) ved at polymerer organisere seg selv på egenhånd (self-

assembly) (33, 34). Polymere nanopartikler tas lettere opp av celler, sammenlignet med større 

partikler, og har derfor blitt testet ut som legemiddelleveringssystemer. Basert på 

fremstillingsmetoden kan man enten få nanosfærer eller nanokapsler. Nanokapsler er et 

system som består av en kjerne som inneholder vann eller en hydrofob komponent, og hvor 
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polymermembranen utgjør skallet rundt kjernen. I nanokapsler ligger legemidlet som regel i 

kjernen. Nanosfærer er et matriksssytem, hvor legemidlet enten er fordelt i polymeren eller 

adsorbert til overflaten (35). Partikkelstørrelsen er avhengig av de svellende egenskapene til 

polymeren når den kommer i kontakt med løsningsmidlet og polymeren. Partiklenes egenskap 

til å svelle påvirker legemidlets frisettingshastighet, ved at en mer åpen struktur øker 

legemidlets frisettingshastighet fra partikkelen (36). Fordelen med å bruke nanopartikler som 

legemiddelbærere er at de har muligheten til å beskytte legemidlet mot degradering, levere 

legemidlet til ønsket virkested og redusere bivirkninger. Ved å inkorporere legemidler i 

nanopartikler, vil en også kunne kontrollere legemidlets frisetting på bakgrunn av 

nanopartiklenes biodegraderbare egenskaper, pH og temperatur følsomhet. Polymerer som 

brukes til å fremstille et leveringssystem bør være biokompatible og biodegraderbare  (33, 

37).  

2.2.2 Polymerer 

Polymerer benyttes i utstrakt grad innen farmasien, blant annet som hjelpestoff i 

legemiddelformuleringer. Polymere hjelpestoffer kan enten være naturlige, semi-syntetiske 

eller syntetiske forbindelser (38). Egenskapene til en polymer avgjøres av blant annet 

størrelse (molekylvekt), monomernes kjemisk struktur og monomernes sammensetning. 

Polymerer er svært komplekse (39). Noen av de mest populære polymermaterialene for 

fremstilling av nanopartikler som skal anvendes som legemiddelbærer er polysakkarider. 

Polysakkarider er polymerer av monosakkarider og har ulik opphav fra naturen; alge (eks. 

alginat), planter (eks. pektin) og dyr (eks. kitosan). Polysakkarider kan inndeles i 

polyelektrolytter eller ikke-polyelektrolytter. Polyelektrolytter inndeles videre i positiv ladede 

polysakkarider (eks. kitosan) og negativ laded polysakkarider (eks. alginat og pektin) (33, 40). 

De fleste naturlige polysakkaridene har hydrofile grupper slik som hydroksyl-, karboksyl- og 

amino-gruppe og derfor bioadhesive egenskaper. De kan danne ikke-kovalente bindinger med 

biologiske vev (33). 

På bakgrunn av polymer konsentrasjonen inndeles polymerløsninger i fortynnede, 

halvfortynnede og konsentrerte løsninger. I en fortynnede løsning vil hvert polymermolekyl 

og løsningsmidlet assosiert med polymermolekylet okkupere et avgrenset hydrodynamisk 

område i løsningen. Når konsentrasjonen øker til et kritiskt punkt vil de individuelle 

molekylenhetene begynne å trenge inn i hverandre (overlappe hverandre). Denne 

konsentrasjonen kalles for overlapskonsentrasjonen (c*). Når polymerkonsentrasjonen 
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overstiger c*, begynner polymerkjedene å samhandle med hverandre og danne et nettverk. Da 

sies det at løsningen befinner seg i det halvfortynnede område. Når c >> c*, er det tenkt at 

løsningen befinner seg i det konsentrerte område. Her er det tenkt at polymerkjedene befinner 

seg i et nettverk (41).  

 

 

 

 

 

 

Figur 2-4: Illustrasjon av det fortynnede og halvfortynnede område i en polymerløsning.  

2.2.3 Alginat  
 

Under forsøket ble det valgt å jobbe med polymeret alginat, siden det er et vannløselig 

biokompatibelt og ikke toksisk naturlig polysakkarid (42). Natriumalginat har tradisjonelt blitt 

brukt som et bindemiddel i tabletter (40). I senere tid har det blitt oppdaget at alginat kan 

brukes til å fremstille både gel og nanopartikler, hvor disse kan kapsle inn legemiddel og 

virke som legemiddelbærer  (43, 44).  

Alginat er binære, lineære kopolymer av (1 → 4) bundet β-D-mannuronsyre (M) og α-L-

guluronsyre (G), som produseres av brunalger og enkelte bakterier. Polysakkaridet kan bli 

dannet av kontinuerlige M-blokk, G-blokk eller vekslende MG- blokker (Figur 2-5a). pKa-

verdien til M og G er henholdsvis 3,38 og 3,65. Konformasjonen til disse blokkene er 

forskjellig fordi monomerens sammensetning og sekvens varierer. Dette gir polymerer med 

forskjellige kjemiske og biologiske egenskaper (45, 46).  

Tre viktige parametere er med på å bestemme løseligheten til alginat i vann: pH, ionestyrke 

og nærværet av divalente kationer. For at alginat skal kunne løse seg må 

karboksylsyregruppene være deprotonert, alginatløsningen må ha en pH-verdi over pKa-

verdien. Dersom pH verdien er lavere enn karboksylsyregruppenes pKa verdi, vil det resultere 

i dannelse av gel. Polymer konformasjonen, kjede utstrekningen og viskositeten påvirkes ved 

å forandre på ionestyrken. Når alginat dissosierer i vann danner de gel med de fleste divalente 
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kationer (eks. Zn2+ og Ca2+) (47, 48). Dannelse av gel er et resultat av spesifikke og sterke 

interaksjoner mellom divalente kationer og guluronsyre enheter. Divalente ioner kan 

kryssbindes til både G-, M- og MG-blokker, men G-blokk er favorisert og gir sterkest gel. 

Dette skyldes at bindingene mellom guluronsyrene danner bindingsseter «kløfter», som kan 

kompleksbindes med divalente kationer (figur 2-5b) (49). Ved fremstilling av alginat gel 

kreves det høyere konsentrasjoner av alginat og divalente ioner, enn ved fremstilling av 

alginat nanopartikler. Nanopartikler fremstilles ved fortynnede alginat konsentrasjoner, hvor 

sannsynligheten for at polymerkjeder overlapper med hverandre er liten (44).  

 

(a)                                                                       (b) 

 

 

 

Figur 2-5: (a) Illustrasjon av MM-blokk, GM-blokk og GG-blokk (50). (b) Binding av divalente ioner (Zn2+) til 

alginat – eggboksmodellen (51).  

 

Som nevnt over må visse faktorer justeres når en skal danne nanopartikler istedenfor gel. 

Dersom formuleringen inneholder en høy polysakkaridkonsentrasjon (over 

overlapskonsentrasjonen) vil det dannes gel. Gel dannes ved at polymerkjeder assosieres med 

hverandre via hydrogenbindinger eller via divalente kationer (Ca2+) (egg-box modellen). For å 

forhindre dannelse av et gelnettverk, må en ta hensyn til parameterne slik som: pH, 

konsentrasjon til divalente kationer og alginatkonsentrasjonen. Ved tilsats av store mengder 

med divalente kationer vil det dannes suspensjoner med høy viskositet, istedenfor rene 

løsninger. Men ved tilsats av lavere mengder dannes det polymerenheter/aggregater med høy 
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polymerkonsentrasjon, istedenfor polymernettverk. Derfor vil det være viktig å kunne finne 

ved hvilken alginatkonsentrasjon og kryssbinderkonsentrasjon det er mulig å fremstille 

nanopartikler (40, 44).   

2.3 Virkestoffer  
 

2.3.1 Natriumfluorid  

Natriumfluorid (NaF), natriumsaltet av flusssyre, er et hvitt, krystallinsk, luktfritt pulver. NaF 

er tungtløselig i vann.  

2.3.2 Cetylpyridinklorid  

CPC er et hvitt, krystallinsk, luktfritt pulver. CPC er en kation kvarternær 

ammoniumforbindelse som dreper/ hemmer vekst av bakterier. Den kjemiske strukturen er 

vist i figur 2-6. Løseligheten av stoffet i vann er 1 til 10 (freely soluble). CPC har både lipofile 

og hydrofile egenskaper. Den lipofile delen stammer fra den lange karbonkjeden og 

benzenstrukturen, mens den positive ladede aminogruppen utgjør den hydrofile delen (52).  

 

 

 

 

 

Figur 2-6: Cetylpyridinklorid (53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teori 
 

   21 
 

2.4 Hjelpestoffer  

 

2.4.1 Sinkklorid  
 

Er et hvitt, krystallinsk pulver. Stoffet løser seg svært godt i vann. Tidligere studier har vist at 

det er mulig å fremstille nanopartikler av alginat og kalsiumklorid (44). Det var derfor 

ønskelig å prøve et annet divalent kation som kryssbinder. Siden det arbeides med munnhulen 

og det langsiktige målet med oppgaven var å utvikle et nytt formuleringsprinsipp til 

behandling av karies og periodontale sykdommer, ble det tenkt at ZnCl2 kunne være en egnet 

forbindelse. Årsaken til dette var at tidligere studier hadde vist at ZnCl2 har en reduserende 

effekt på plakkdannelse i tennene og dårlig ånde (54, 55). 

2.5 Karakterisering  
 

2.5.1 Karakterisering av alginat 
 

Molekylvektsbestemmelse av polymerer  

Molekylvekt (kjedelengde) er viktig for å kunne beskrive de fysikalske egenskapene til en 

polymer. Polymerer har en polydispers molekylvekt. Det vil si at hver polymer inneholder 

kjeder med ulikt antall monosakkaridenheter, som gir en molekylvektsfordeling. 

Molekylvektsfordelingen varierer avhengig av faktorer som syntese, isolering osv. (41). To 

ulike måter på å bestemme molekylvekten til en polymer på er godt kjent:  

 Antallsgjennomsnitt Mn er et mål på kjedelengden til polymeret. Mn kan måles med 

teknikker som teller molekyler, slik som membran osmometri og ende gruppe 

analyse.  

 Vektsgjennomsnitt Mw er et mål på størrelsen til polymerkjeden og kan måles med 

blant annet lysspredning og sedimentasjons likevekt. Mw favoriserer til større grad 

tyngre molekyler enn Mn.  

Forholdet Mw \Mn utrykker polydispersiteten til en polymer, og sier noe om hvilket område 

molekylvektsfordelingen sprer seg over (41).  
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Viskometri 

Viskositeten til en polymerløsning er direkte relatert til den relative størrelsen og formen til 

polymermolekylene i det aktuelle løsemiddelet. Viskometri er en av de mest brukte metodene 

til molekylvektsbestemmelse. Metoden er relativ enkel, og krever lite utstyr (41). Metoden 

baserer seg på å finne utrenningstiden (tiden polymerløsningen bruker på å passere mellom to 

punkter under påvirkning av bare tyngdekraften) til en rekke fortynnede 

polymerkonsentrasjoner og løsningsmidlet. Disse målingene kan bare gjøres på væsker med 

Newtonsk flyt (fortynnede polymerløsninger) og gjøres med et glasskapillær under konstant 

temperatur.  Utrenningstiden kan så brukes til å bestemme den relative viskositeten (ηr), som 

er forholdet mellom viskositeten til polymerløsningen (η) og løsningsmiddelet (η0).  

 ηr = η /η0 = t /t0                            Formel 2-3 

hvor t er utrenningstiden til polymerløsningen og t0 er utrenningstiden til løsningsmidlet.  

 

Fra dette beregnes den spesifikke viskositeten:  

                                                         ηsp= ηr -1 = t – t0 /t0                                                       Formel 2-4                   

som beskriver hvor mye viskositeten til en løsning øker ved tilsetting av en polymer (41).  

 

Egenviskositeten, [η] beregnes ved å dele den spesifikke viskositeten på 

polymerkonsentrasjonen og ekstrapolere til konsentrasjon lik null:  

                                                                                                          Formel 2-5 

[η] er et mål på en polymers evne til å øke viskositeten i en løsning. Når ηsp / c plottes mot 

polymerkonsentrasjonen kan den tilnærmede lineære regresjonen beskrives av Huggings 

ligning: ηsp/c = [η]+k’[η]2c, hvor k’ er Hugginskonstanten. Ut ifra likningen kan vi bestemme 

egenviskositeten ([η]) som er skjæringspunktet, enheten til egenviskositeten er oppgitt som 

volum per vekt (41). Stigningstallet er k’[η]2. Huggingskonstanten representerer den 

reduserte viskositetens konsentrasjonsavhengighet og sier noe om polymerens konformasjon 

i løsemidlet (41, 56).  

Molekylvekten kan deretter beregnes etter Mark-Houwinks likning:  

                                                        [η] = kMv
α                                                                      Formel 2-6 

k og α er empiriske konstanter som varierer med polymertype, løsningsmiddel og temperatur. 

k og α kan en søke opp i polymer handbook eller bestemme eksperimentelt (41).   
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2.5.2 Karakterisering av alginat nanopartikler  
 

Partikkelstørrelse  

Partikler med en diameter i område 1 - 5000 nm, kan måles ved hjelp av foton-korrelasjon-

spektroskopi. Partikler i en løsning vil bevege seg tilfeldig med såkalte Brownske bevegelser. 

Store partikler vil bevege seg saktere enn mindre partikler, partikkelens bevegelse er avhengig 

av størrelse. Siden større partikler beveger seg saktere er også hastigheten for fluktuering av 

lys som spres saktere. Foton-korrelasjons-spektroskopi bruker variasjonene i lysfluktuasjon til 

å bestemme størrelsesfordelingen til partikler som sprer lys. Deteksjon med Zetasizer Nano 

ZS skjer ved at en laser sender lys mot prøven og at deteksjonen skjer ved at lyset spres 

tilbake med en vinkel på 173 °. Størrelsen beregnes deretter ved hjelp av Stokes-Einstein-

ligningen:  

                                                          𝑑(𝐻) =3𝜋ηD 
𝑘𝑇

                                               Formel 2-7 

hvor d(H) er hydrodynamisk diameter, k er Boltzmanns konstant, T er absolutt temperatur og 

η er løsningens viskositet.   

PDI reflekterer partiklenes størrelsesfordeling. Dersom PDI verdien er nær 0 da er systemet 

monodisperst, alle partiklene i systemet har en ganske lik størrelse. Dersom PDI verdien er 

nær 1 da er systemet polydisperst. I nano-partikulære systemer er det ønskelig med en lav PDI 

verdi.  

Zetapotensiale  

Zetapotensialet er overflatespenningen som måles på partikkeloverflaten. Zetapotensialet gir 

en ide om hvor stabile partiklene er i et system. Dersom partikkeloverflaten har en stor 

negativ eller positiv zetapotensiale da vil partiklene frastøte hverandre. Sannsynligheten for at 

partiklene går sammen og danner flokkulater vil være liten. Partikler med en zetapotensial 

verdi mer positiv enn +30 mV eller mer negativ enn -30 mV regnes som svært stabile; her vil 

repusjonskreftene være større enn attraksjonskreftene (57).  

Alginat nanopartikler vil ha en negativ ladet overflate, på grunn av karboksylgruppene på 

partikkeloverflaten. En ladet overflate vil tiltrekke motsatt ladede partikler eller ioner i 

løsningen og frastøte ioner eller partikler med samme ladning (58). Væsken som omgir 

partiklene, deles i to; det indre området (Stern layer) hvor ionene er sterkt bundet til 

partikkelen og et ytre (diffuse) område hvor ionene er mindre assosiert til partikkelen.  
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Innenfor diffuse layer er det en imaginær grenselinje hvor ionene eksisterer som stabile. Når 

en partikkel beveger seg (eks. på grunn av gravitasjon) vil ionene innenfor grenselinjen 

bevege seg med partikkelen. Ionene utenfor grenselinjen vil ikke bevege seg. Potensialet ved 

denne grenselinjen (Surface of shear) er zetapotensialet (57).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-7: Skjematisk fremstilling av zetapotensialet.  

 

Zetapotensialet måles ved hjelp av elektroforese, og måler partikkelbevegelsen mot et motsatt 

ladet felt. Zetapotensialet beregnes fra Henrys likning:  

                                                      𝑈𝐸 =
2𝜀𝜁

3𝜂
𝑓(𝐾𝑎)                                         Formel 2-8       

hvor UE er elektroforetisk mobilitet, ε er dielektrisitetskonstanten til løsningen, ζ er 

zetapotensialet, η er viskositeten til løsningen og f(Ka) er Henrys konstant (59).    
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Turbiditet  

For suspensjoner som inneholder partikler i nanometerområde, vil økende turbiditetsverdier 

(minkende transmittansverdier) reflektere en økning i størrelse og kompakthet, mens minking 

i turbiditet (økende transmittansverdi) reflektere en minking i partikkelstørrelse og/eller 

kompakthet (60). Den lokale polymerkonsentrasjonene inne i nanopartiklene, cNP (dvs. 

partikkel kompaktheten) kan beregnes ut fra likningen presentert under: 

                  𝜏 =
3𝑐𝑡

2𝑐𝑁𝑃𝑅ℎ
⟦1 −

2

𝑤𝑐𝑁𝑃
(sin(𝑤𝑐𝑁𝑃) −

1

𝑤𝑐𝑁𝑃
(1 − cos(𝑤𝑐𝑁𝑃)))⟧                Formel 2-9 

Hvor τ er turbiditeten til polymerenhetene i suspensjonen, Rh er partiklenes hydrodynamiske 

radius, ct er suspensjonens totale polymerkonsentrasjon og 𝑤 =  
4𝜋𝑅ℎ(

𝑑𝑛

𝑑𝑐
)

𝜆𝑇𝑛𝑜
, hvor n0 er 

løsningsmidlets refraktive indeks og dn/dc er polymerets refraktive indeks increment. 𝜏 er den 

bølgelengden som turbiditetsmålingene ble gjennomført ved. For å kunne bruke denne 

metoden til å beregne kompaktheten må en kjenne til den totale polymerkonsentrasjonen som 

befinner seg i form av nanopartikkel. Denne metodene er utviklet for monodispersepartikler, 

dersom den anvendes på partikler med stor størrelsesfordeling vil en som regel få et resultat 

med stort avvik (61).  
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3.  Materialer og instrumenter 
 

3.1 Materialer 

 

Polymer   Egenskaper Batch-nummer Produsent 

 

      

Natriumalginat  Guluronsyreinnhold: 

65-75 % 

Mannuronsyreinnhold: 

25-35 %  

MV: 1,38 x 105 Da 

S19905 FMC 

Biopolymer 

(Drammen, 

Norge) 

 

 

 

 

    

Kjemikalier Kjemisk 

formel 

Egenskaper Batch-nummer Produsent 

     

Cetylpyridin 

klorid 

monohydrat 

 

C21H38CIN 
. H2O 

Analytical BCBL8422V Sigma-Aldrich, 

India 

Natriumfluorid NaF Renhet 98,5-100,5 %  S2BB322AV Sigma-Aldrich, 

Spania 

 

Natriumhydroksid NaOH Assay > 98,0 % 7080042407C04 Sigma-Aldrich, 

Sveits 

 

Natriumklorid NaCl Analar Normapur, 

Renhet: 99,9 % 

12A160010 

13F130010 

BDH, Prolabo, 

Belgia 

 

Sinkklorid ZnCl2 For analysis B0957416332 Merck, 

Tyskland 

 

Tisab III   7732-18-5 

12125-02-9 

631-61-8 

13291-61-7 

62625-29-0 

Thermo 

Electron 

Corporation, 

USA 

 

 

Zetapotensial 

transfer standard  

 

  341305 Malvern, 

Storbritannia 
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3.2 Løsninger  
 

3.2.1 Natriumkloridløsninger  
 

Fire ulike ionestyrker av NaCl er blitt brukt under forsøket (0.025 M, 0.05 M, 0.075 M og 0.1 

M).  

0.025 M NaCl  

1,416 g NaCl ble innveid i glassveieskip på finvekt og overført til en 1000 ml målekolbe. 

Glassveieskipet ble skylt med MilliQ-vann og tørrstoffet ble løst i MilliQ-vann ad 1000 ml. 

En magnet skylt med MilliQ-vann ble tilsatt før beholderen ble satt på omrøring på 

magnetrøreren i 5 minutter i romtemperatur (~20 °C) på 500 rpm. 

0.05 M NaCl  

2,922 g NaCl ble innveid i glassveieskip på finvekt og overført til en 1000 ml målekolbe. 

Tørrstoffet ble løst i MilliQ-vann ad 1000 ml, en skylt magnet ble tilsatt beholderen. 

Beholderen ble satt på omrøring på magnetrøreren i 5 minutter i romtemperatur (~20 °C) på 

500 rpm.  

0.075 M NaCl 

4,383 g NaCl ble innveid i glassveieskip på finvekt og overføt til en 1000 ml målekolbe. 

Glassveieskipet ble skylt med MilliQ-vann og tørrstoffet ble løst i MilliQ-vann ad 1000 ml. 

En magnet skylt med MilliQ-vann ble tilsatt før beholderen ble satt på omrøring på 

magnetrøreren i 5 minutter i romtemperatur (~20 °C) på 500 rpm.  

0.1 M NaCl 

5,844 g NaCl ble innveid i glassveieskip på finvekt og overført til en 1000 ml målekolbe. 

Tørrstoffet ble løst i MilliQ-vann ad 1000 ml, en skylt magnet ble tilsatt beholderen. 

Beholderen ble satt på omrøring på magnetrøreren i 5 minutter i romtemperatur (~20 °C) på 

500 rpm.  
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3.2.2 Alginatløsninger  
 

Fire ulike konsentrasjoner av alginatløsninger ble studert (0.03 %, 0.05 %, 0.07 % og 0.09 %), 

hvor de gitte alginatkonsentrasjonene er konsentrasjonene i sluttpreparatet. Totalvolumet på 

prøvene skulle være 75 ml, hvorav 60 ml var alginatløsning og 15 ml var sinkkloridløsning. 

Mengden alginat og ZnCl2 som prøvene inneholdt ble beregnet ut fra dette. Nedenfor er 

eksempel på tilberedning av 100 ml alginatløsning, men dersom det var ønskelig kunne større 

volumer tilberedes.  

Alginat 0.03 % (w/w) 

0,0375 g alginat ble innveid på matpapir på finvekt og overført til begerglass 250 ml. 99,96 g 

NaCl (i den ønskede ionestyrken) og en skylt magnet ble tilsatt før beholderen ble satt til 

omrøring på magnetrøreren over natten i romtemperatur (~20 °C) på level 5 rpm.  

Alginat 0.05 % (w/w)  

0,0625 g alginat ble innveid på matpapir på finvekt og overført til begerglass 250 ml. 99,94 g 

NaCl (i den ønskede ionestyrken) eller MilliQ-vann og en skylt magnet ble tilsatt før 

beholderen ble satt til omrøring på magnetrøreren over natten i romtemperatur (~20 °C) på 

level 5 rpm.  

Alginat 0.07 % (w/w)  

0,0875 g alginat ble innveid på matpapir på finvekt og overført til begerglass 250 ml. 99,91 g 

NaCl (i den ønskede ionestyrken) og en skylt magnet ble tilsatt før beholderen ble satt til 

omrøring på magnetrøreren over natten i romtemperatur (~20 °C) på level 5 rpm. 

Alginat 0.09 % (w/w)  

0,1125 g alginat ble innveid på matpapir på finvekt og overført til begerglass 250 ml. 99,89 g 

NaCl (i den ønskede ionestyrken) eller MilliQ-vann og en skylt magnet ble tilsatt før 

beholderen ble satt til omrøring på magnetrøreren over natten i romtemperatur (~20 °C) på 

level 5 rpm.  
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3.2.3 Stamløsninger av ZnCl2 

 

Det ble laget 5 % (w/w) stamløsninger av ZnCl2. Disse ble brukt til produksjon av 

nanopartikler. Stamløsningene ble oppbevart i kjøleskap (~4 °C).  

ZnCl2 5 % (w/w) i MilliQ-vann  

5 g ZnCl2 ble innveid i et glassveieskip på finvekt og overført til en 100 ml erlenmeyerkolbe. 

95 g MilliQ-vann og en skylt magnet ble tilsatt. Løsningen ble satt til omrøring på 

magnetrører i 10 minutter.  

ZnCl2 5 % (w/w) i 0.025 M NaCl 

5 g ZnCl2 ble innveid i et glassveieskip på finvekt og overført til en 100 ml erlenmeyerkolbe. 

95 g 0,025 M NaCl og en skylt magnet ble tilsatt. Løsningen ble satt til omrøring på 

magnetrører i 10 minutter.  

ZnCl2 5 % (w/w) i 0.05 M NaCl 

5 g ZnCl2 ble innveid i et glassveieskip på finvekt og overført til en 100 ml erlenmeyerkolbe. 

95 g 0,05 M NaCl og en skylt magnet ble tilsatt. Løsningen ble satt til omrøring på 

magnetrører i 10 minutter.  

ZnCl2 5 % (w/w) i 0.075 M NaCl 

5 g ZnCl2 ble innveid i et glassveieskip på finvekt og overført til en 100 ml erlenmeyerkolbe. 

95 g 0,075 M NaCl og en skylt magnet ble tilsatt. Løsningen ble satt til omrøring på 

magnetrører i 10 minutter.  

ZnCl2 5 % (w/w) i 0.1 M NaCl  

5 g ZnCl2 ble innveid i et glassveieskip på finvekt og overført til en 100 ml erlenmeyerkolbe. 

95 g 0,1 M NaCl og en skylt magnet ble tilsatt. Løsningen ble satt til omrøring på magnetrører 

i 10 minutter.  
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3.2.4 ZnCl2-løsninger  
 

Mengde ZnCl2 stamløsning som ble veid inn på finvekt i 100 ml begerglass; ble beregnet ut 

fra alginatkonsentrasjon og ratio (ZnCl2: alginat). Vann eller NaCl (i ønsket konsentrasjon) og 

en skylt magnet ble tilsatt. Løsningen ble satt til omrøring på magnetrører i 10 minutter. 

Løsningene sto over natten i romtemperatur (~20 °C).   

3.3 Instrumenter og utstyr  
 

3.3.1 Opprensing av alginat  
 

Dialyseslange  Spectra/Por® 6, MWCO 

8000 Daltons (flat width 50 

mm, knr. 3264460) 

 

Spectrum Laboratories Inc, 

USA 

Metanolbad Hetofrig 

 

Heto Birkerød, Danmark  

Frysetørrer Christ Alpha 2-4  

 

Martin Christ  

Gefriertrocknungsanlagen 

GmbH, Tyskland  

 

 Tilhørende vakuumpumpe, 

modell RV 8 

Edwards HighVacuum  

International, Storbritannia  
 

3.3.2 Bestemmelse av molekylvekt  
 

Kapillær-viskosimeter Typenr: 51613 Schott, Tyskland  

 

Vannbad  Bath Thermostat CT050/2 

Serienr: 141821 

Schott Geräte, Tyskland  

 

3.3.3 Produksjon av nanopartikler 
 

Slangepumpe Type 520 S Watson-Marlow, 

Storbritannia 

 Tilhørende silikonslange, 

indre diameter 1 mm 

 

 

Magnetrører Werke modell R010 power  IKA, Tyskland  
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3.3.4 Måling av partikkelstørrelse og zetapotensialet  
 

Partikkelstørrelse og 

zetapotensialet  

Zetasizer Nano-ZS Malvern Instruments, 

Storbritannia  
 

3.3.5 Måling av transmittans  
 

Spektrofotometer Ultrospec II, modell 4052 

TDS 

LKB Biochrom, 

Storbritannia  

 

3.3.6 Måling av mengde innkapslet fluor  
 

Fluorelektrode  Orion mode 720 A  Boston, USA  

 
 

3.3.7 Måling av mengde innkapslet cetylpyridin  
 

Spektrofotometer UV-VIS spektrofotometer, 

modell UV2550  

 

Shimadzu, Japan  

Kyvette Kvartskyvette 10,00 mm Hellma GmBH, Tyskland  
 

3.3.8 Atomic Force Microscopy (AFM) bilder  
 

Atomkraftmikroskopi  NanoWizard® AFM JPK Instruments AG, Berlin, 

Tyskland  

 

Omvendt mikroskop Nikon Eclipse TE2000-S 

 

Accurion GmbH, Tyskland  

Halcyonics antivibrering 

bordplate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOD-1M plus Accurion GmbH, Tyskland  
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3.3.9 Diverse  
 

Destillert vann Aquatron A4S Bibby, Storbritannia 

 

Engangskyvetter Polystyrenkyvetter 10x10x45 

mm 

 

Sarstedt, Tyskland 

Filter, løsninger  Millex®-GV Millipore 0,22 

µm, k.nr. R3KA40740 

 

Merck Millipore, Tyskland  

Filter, polymerløsninger Millex®-AA Millipore 0,8 

µm, k.nr. R3EA44303 

 

Merck Millipore, Tyskland  

Finvekt AG204 DeltaRange 

  

MettlerToledo GmbH, Sveits  

Grovvekt  PB3002 DeltaRange 

 

MettlerToledo GmbH, Sveits  

Kalibreringsløsninger  Bufferløsning pH 7 

 

Prolabo, Frankrike 

pH-meter Modell MP220 MettlerToledo, Sveits  

 

Sentrifuge  ICE, Centra MP4 

 

Needhamheights, USA 

Sentrifugetube  Spin-X-UF, Concentrator, 

MWCO 30K, 20 ml ikke 

steril  

 

Corning, England  

Ultra rent vann Type MilliQ 

 

Tilhørende filter 0,22 µm, 

Batch-nummer: F2PA58716 

Millipore Frankrike  

 Bufferløsning pH 4 

 

Prolabo, Frankrike  
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4.  Metoder 

4.1 Opprensing av Alginat 
 

En 1.5 % (w/w) løsning med alginat i destillert vann ble laget og satt på omrøring til dagen 

etter. 200 ml av alginatløsningen ble fylt på forhåndsvaskede dialyseslanger og overført til en 

1000 ml målesylinder fylt med destillert vann. Målesylinderne ble deretter satt i kjøleskap (~4 

°C). Vannet i målesylinderne ble skiftet morgen og kveld de første fire dagene og deretter om 

morgenen de neste fem dagene. Total dialysetid var 9 dager.  

Etter endt dialyse ble alginatløsningen overført til 1000 ml rundkolber. Rundkolbene ble fryst 

ned under omrøring på metanol bad. Rundkolbene ble hengt på frysetørker i to dager for å 

fjerne vann. Det frysetørkede alginatet ble deretter overført til plastbokser og oppbevart i 

kjøleskap (~4 °C).  

4.2 Molekylvektsbestemmelse av alginat  
 

Et Micro-Ostwald viskometer med tilhørende vannbad ble benyttet til bestemmelse av 

utrenningstiden. Utrenningstiden ble bestemt for løsemidlet 0.1 M NaCl og for 4 ulike 

konsentrasjoner av alginat i 0.1 M NaCl i konsentrasjonsområdet 0.10-0.30 % (w/w) (62). 

Det ble gjort 4 målinger per prøve ved ~20 °C. For hver måling ble det benyttet 2 ml av 

aktuell løsning. Før målingene ble foretatt sto kapillæret med løsning fem minutter i 

vannbad. Mellom hver måling ble kapillæret vasket to ganger med destillert vann og to 

ganger med aceton, og deretter tørket med nitrogengass.  
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4.3 Tilberedning av nanopartikler  
 

All glassutstyr ble skylt med ultra rent MilliQ-vann tre ganger. Deretter ble alginatløsningene 

og ZnCl2-løsningene tilberedt i ønsket konsentrasjonen, med ønsket løsningsmiddel (kapittel 

3.2.2–3.2.4). Disse løsningene sto over natten i romtemperatur (~20 °C).  

Neste dag ble alle glassutstyr skylt med filtrert (0,22 μm) MilliQ vann. Silikonslangen ble satt 

inn i den peristaltiske pumpen. Pumpen ble satt til 25 revolutions per minute 

(omdreingshastighet (rpm)). Pumpen og de ytre delene av slangen ble renset med minst 30 ml 

filtrert (0,22 μm) MilliQ-vann. Deretter ble pumpen renset med minst 20 ml av den ZnCl2-

løsning som ble brukt til å tilberede prøven. 60 g filtrert (0,8 μm) alginatløsning ble innveid i 

et 100 ml hetteglass på finvekt og tilsatt en skylt magnet.  15 g filtrert (0,22 μm) ZnCl2 

løsning ble innveid i et 20 ml hetteglass på finvekt; som så ved hjelp av den peristaltisk 

pumpe ble overført dråpevis til 60 g alginatløsning. Prøven sto under magnetisk omrøring i 10 

minutter. Prøvens totale volum skulle alltid være 75 ml.  

4.3.1 Tilberedning av nanopartikler med fluor  
 

Nanopartiklene med fluor ble tilberedt ved å løse tørrstoff av NaF i alginatløsningen; ellers 

var tilberedningsprosedyren som beskrevet over.   

4.3.2 Tilberedning av nanopartikler med cetylpyridin  
 

Nanopartiklene med cetylpyridin ble tilberedt ved å løse tørrstoff av CPC i ZnCl2- løsningen 

(kryssbinderen); ellers var tilberedningsprosedyren som beskrevet over.  
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4.4 Karakterisering  
 

Partiklene ble karakterisert dagen etter tilberedning, ved å måle størrelse, PDI og 

zetapotensial, turbiditet og pH.  Stabiliteten til partiklene ble studert ved å gjøre de samme 

målingene etter en uke og en måned. 

4.4.1 Måling av partikkelstørrelse og zetapotensiale 
 

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

Malvern Instruments) og på samme prøve. Det ble brukt en engangspolystyrenkyvette. 

Kyvetten med lokk ble skylt med det løsningsmidlet som var blitt brukt til å tilberede 

nanopartiklene. Dette ble gjort for å fjerne støv og partikler som kunne påvirke resultatet. 

Kyvettene ble deretter fylt med 1 ml prøve og inspisert for støv, partikler og luftbobler. 

Kyvettene ble tørket av med linsepapir før de ble plassert i instrumentets målecelle. 

Instrument innstillingene ved måling av partikkelstørrelse og PDI er oppgitt i tabell 4-1.  

Tabell 4-1: Innstillinger 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 3 

Attenuator (demping av signalstyrke) Automatisk 

 

Ved måling av zetapotensialet ble instrumentet og dipcellen først kontrollert ved at 

zetapotensialet til en standard ble målt og funnet å ligge innenfor et gitt intervall (-42 ± 4,2 

mV).  

Før måling ble dipcellen skylt godt med MilliQ-vann og tørket lett av. Samme kyvette som 

for størrelsesmåling ble benyttet; kyvettelokket ble fjernes og kyvetten ble holdt på skrå mens 

dipcellen ble ført ned i prøven, dette ble gjort for å unngå dannelse av luftbobler som vil 

interferer med måling av zetapotensiale. Instrument innstillingene ved måling av 

zetapotensialet er oppgitt i tabell 4-2.  
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Tabell 4-2: Innstillinger ved måling av zetapotensialet 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 (hv5er måling) Automatisk, 10-100 

Antall målinger (runs) 5 

Attenuator (demping av signalstyrke) Automatisk 

Spenning Automatisk  

 

4.4.2 Måling av transmittans  
 

Engangspolystyrenkyvetter ble skylt med løsningen som ble brukt til å tilberede 

nanopartiklene. Alginatløsningen ble benyttet som blankprøve for å nullstille 

spektrofotometeret til 100 % transmittans. 2 ml prøve ble tilsatt hver kyvette. Kyvettelokk av 

plast ble tilsatt for å beskytte prøven mot støv under måling og oppbevaring.  

Grunnlinjen for UV-lys og synlig lys ble satt ved en bølgelengde (λT) på henholdsvis 200 nm 

og 325 nm. Nanopartiklenes transmittans ble målt ved 550 nm.  Hver prøve ble målt tre 

ganger ved romtemperatur (~20 °C). Turbiditeten (τ) kan beregnes fra transmittansen ved 

bruk av Lambert-Beer’s lov:  

                                                         τ =−1/ L ln(I/I0)                                         Formel 4-1 

Hvor L er strålingsveiens lengde gjennom prøven (1 cm), I er prøvens transmittans, og I0 er 

blankprøvens transmittans.  
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4.4.3 Måling av pH 
 

Ved måling av pH ble instrumentet kalibrert. Dette ble gjort med to ulike bufferløsninger (pH 

4 og 7) og det ble kontrollert at stigningstallet til kalibreringskurven var akseptabel (nær 100 

%). Før måling av prøvens pH ble elektroden skylt godt med MilliQ-vann og tørket lett av. 

Dette ble også gjort mellom hver måling. pH-en til hver prøve ble målt tre ganger ved 

romtemperatur (~20°C). 

4.4.4 Måling av mengde innkapslet fluor  
 

Tillaging av standard  

Mengde innkapslet fluor ble bestemt dagen etter tilberedning. En NaF stamløsning (0.05 % 

w/w) ble tilberedt fra samme løsningsmiddel som ble brukt til å tilberede prøvene. 5 

standardløsninger ble tilberedt i plastikkbegre (30 mL) på følgende måte:  

- Standard 0.05 %: 5 mL NaF stamløsning 0.05 % (w/w) + 5 mL løsningsmiddel + 1 

mL tisab III 

- Standard 0.04 %: 4 mL NaF stamløsning 0.05 % (w/w) + 6 mL løsningsmiddel + 1 

mL tisab III 

- Standard 0.03 %: 3 mL NaF stamløsning 0.05 % (w/w) + 7 mL løsningsmiddel + 1 

mL tisab III 

- Standard 0.02 %: 2 mL NaF stamløsning 0.05 % (w/w) + 8 mL løsningsmiddel + 1 

mL tisab III 

- Standard 0.01 %: 1 mL NaF stamløsning 0.05 % (w/w) + 9 mL løsningsmiddel + 1 

mL tisab III 

Disse standardene ble brukt til å sette opp en standardkurve. Standardkurven ble repetert hver 

gang nye prøver skulle måles.  

Tillaging av prøve  

For å kunne beregne mengde fluor som hadde blitt kapslet inn i nanopartiklene ble 

suspensjonen overført til to store sentrifugerør. Dersom rørene ikke hadde blitt brukt tidligere 

ble de renset med 10 mL destillert vann og sentrifugert i 5 minutter ved 4400 rpm. Dersom 

rørene hadde blitt brukt tidligere; ble løsningen som hadde fuktet filteret kastet og rørene ble 

tørket godt. 5 mL av suspensjonen ble tilsatt til de øvre delene av rørene og sentrifugert i 2 
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minutter ved 4400 rpm. Løsningene i både den øvre og nedre delen av røret ble kastet, dette 

ble gjennomført for å få en optimal fluorkonsentrasjon. Deretter ble 10 mL av suspensjonen 

tilsatt til de øvre delene av rørene og sentrifugert i 5 minutter ved 4400 rpm. Etter 

sentrifugering ble løsningene i nedre del av sentrifugerørene blandet sammen. Den filtrerte 

løsningen ble tilberedt i plastikk beger (30 ml) på følgende måte:  

- 2,5 mL filtrert prøve + 7,5 mL løsningsmiddel + 1 mL tisab III.  

Beregning av mengde innkapslet fluor  

Standardløsningene og den filtrerte løsningen ble målt ved bruk av en fluorelektrode. 

Fluorelektroden målte mengde fritt fluor som ikke var kapslet inn (Cs); mengde fluor (F) som 

var kapslet inn ble beregnet ut fra følgende likning:  

                                     𝐹 % (
𝑤

𝑤
) =

𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛−𝐶𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑜𝑟𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛
 x 100                      Formel 4-2          

Fluorslutt konsentrasjon er den totalt konsentrasjonen av fluor (bundet og fri form).  

4.4.5 Måling av mengde innkapslet cetylpyridin 
 

Tillaging av standard  

Mengde innkapslet cetylpyridin ble bestemt dagen etter tilberedning. Det ble tilberedt en CPC 

stamløsning (0,05 % w/w), fra samme løsningsmiddel som ble brukt til å tilberede prøvene. 5 

standardløsninger ble tilberedt på følgende måte:  

- Standard 0.0015 %: 3 ml CPC stamløsning 0.05 % (w/w) + 97 ml løsningsmiddel 

- Standard 0.00125 %: 2,5 ml CPC stamløsning 0.05 % (w/w) + 97,5 ml løsningsmiddel 

- Standard 0.001 %: 2 ml CPC stamløsning 0.05 % (w/w) + 98 ml løsningsmiddel 

- Standard 0.00075 %: 1,5 ml CPC stamløsning 0.05 % (w/w) + 98,5 ml løsningsmiddel 

- Standard 0.0005 %: 1 ml CPC stamløsning 0.05 % (w/w) + 99 ml løsningsmiddel  

Spektrofotometer ble brukt til å bestemme absorbansen til standardene; og en standardkurve 

ble satt opp. Cetylpyridin absorbans ble målt ved 259 nm. Hver gang et nytt løsningsmiddel 

ble brukt måtte det settes opp en ny standardkurve.  
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Tillaging av prøve  

For å kunne beregne mengde CPC som hadde blitt kapslet inn i nanopartiklene ble 

suspensjonen overført til et stort sentrifugerør. Dersom røret ikke var blitt brukt tidligere ble 

den renset med 10 mL destillert vann og sentrifugert i 5 minutter ved 4400 rpm. Dersom røret 

hadde blitt brukt tidligere; ble løsningen som hadde fuktet filteret kastet og tuben ble tørket 

godt. 5 mL av prøven ble tilsatt i den øvre delen av røret og sentrifugert i 2 minutter ved 4400 

rpm. Løsningen i både den øvre og nedre delen av røret ble kastet, dette ble gjennomført for å 

få en optimal cetylpyridinkonsentrasjon. Deretter ble 10 mL av prøven tilsatt i den øvre delen 

av røret og sentrifugert i 5 minutter ved 4400 rpm. Ved bruk av spektrofotometer ble 

absorbansen til CPC i den sentrifugerte løsningen bestemt.  

Beregning av mengde innkapslet cetylpyridin  

Spektrofotometeret bestemte absorbansen til fritt cetylpyridin som ikke var kapslet inn (Cs); 

mengde cetylpyridin (C) som var kapslet inn ble beregnet ut fra følgende likning:  

                                     𝐶 % (
𝑤

𝑤
) =

𝐶𝑒𝑡𝑦𝑙𝑝𝑦𝑟𝑖𝑑𝑖𝑛𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛−𝐶𝑠

𝐶𝑒𝑡𝑦𝑙𝑝𝑦𝑟𝑖𝑑𝑖𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛
 x 100                Formel 4-3        

Cetylpyridinslutt konsentrasjon er den totalt konsentrasjonen av cetylpyridin (bundet og fri form). 

4.4.6 AFM bilder av partiklene  
 

En dag etter partikkel tilberedning, ble 10 µl av prøven pipettert over til en mica plate. Etter 

en adsorpsjonstid på 10 sekunder, ble overskuddsvæsken fjernet med filterpapir. Prøven ble 

lagt til luft tørking i romtemperatur (~20 °C) over natten. AFM bilder ble tatt dagen etter.  
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5. Forsøksoppsett  
 

5.1 Fremstilling av alginat nanopartikler kryssbundet med sink 
 

Tre viktige faktorer som kan modifisere de karakteristiske egenskapene til nanopartiklene ble 

studert; alginatkonsentrasjonen, ZnCl2:alginat ratio og ionestyrken til løsningsmidlet. For hver 

av faktorene ble det benyttet ulike nivåer, dette resulterte i fremstilling av totalt 33 ulike 

kombinasjoner. Kombinasjonene inkluderte alginatsuspensjoner uten ZnCl2. ZnCl2:alginat 

ratio ble oppgitt som vekt:vekt (w:w) ratio. Alginatkonsentrasjonene, 0.03, 0.05, 0.07 og 

0.09 % (w/w) var sluttkonsentrasjonen i suspensjonen/ løsningene. Løsningsmidlene som ble 

anvendt var vann, 0.025 M NaCl, 0.05 M NaCl og 0.075 M NaCl. Det ble tilberedt 3 

paralleller av disse formuleringene. Forsøksoppsettet er oppgitt i tabell 5-1.  

Tabell 5-1: Tre signifikante faktorer som kan modifisere egenskapene til nanopartiklene ble studert: 

alginatkonsentrasjonen, sink:alginat ratio og løsningsmidlets ionestyrke.  

Faktorer  

 

 

Alginat konsentrasjon (% w/w)  0.03, 0.05, 0.07, 0.09, 0.10 

 

ZnCl2:alginat ratio (w:w) 0:100, 20:80, 25:75, 30:70, 40:60 

 

Løsningsmiddel  Ultra rent vann, 0.025 M NaCl, 0.05 M 

NaCl, 0.075 M NaCl 

 

Prøvene ble visuelt inspisert rett etter tilberedning og satt til henstand i romtemperatur 

(~20°C) til dagen etter. Tilstedeværelsen av partikler ble bekreftet ved å måle størrelse-, PDI-, 

zetapotensial-, transmittans- og pH- verdien (kap.4.4); for de enkelt formuleringene. 

Resultatene for suspensjonene fremstilt i vannløsning og 0.05 M NaCl ble sammenlinget med 

resultatene til kontrollprøvene. Kontrollprøvene besto av ren polymer og løsningsmiddel uten 

tilsats av ZnCl2.  
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Formuleringene fremstilt i 0.025 M NaCl og 0.075 M NaCl hadde ingen kontrollprøve uten 

tilsats av ZnCl2, de skulle sammenlignes med formuleringene som var fremstilt i vannløsning 

og 0.05 M NaCl. Ionestyrkens effekt på partikkelegenskapene skulle sammenlignes.  

5.2 Innkapsling av ulike modellsubstanser  
 

5.2.1 Nanopartikler med alginat, sink og fluor   
 

Nanopartiklene med en alginatkonsentrasjon på 0.07 og 0.09 % som ble fremstilt under 

førsøkene ble tilsatt tørrstoff av NaF. Fluorkonsentrasjonen var 0.05 % w/w. Nanopartikkel 

ble fremstilt som beskrevet i kapittel 4.3. To viktige faktorer som kan modifisere 

innkapslingsmengden ble studert; alginatkonsentrasjonen og løsningens ionestyrke. 

Sink:alginat ratioen (25:75) og fluormengden (0.05 %) ble holdt konstant. Det ble totalt 

tilberedt 6 kombinasjoner. Forsøksoppsettet er oppgitt i tabell 5-2. 

Prøvene ble visuelt inspisert rett etter tilberedning og satt til henstand i romtemperatur 

(~20°C) til dagen etter. Innkapsling av fluor ble verifisert; ved å måle og beregne mengde 

innkapslet fluor dagen etter tilberedning. Det ble tilberedt 3 paralleller av disse 

formuleringene. Partiklenes karakteristiske egenskaper ble studert dagen etter tilberedning rett 

før mengde innkapslet fluor ble målt ved hjelp av fluorelektroden (kap. 4.4.5). De 

karakteristiske egenskaper ble sammenlignet med kontrollprøven. Kontrollprøven ble 

fremstilt på helt lik måte, uten tilsats av fluor.  

Tabell 5-2: To signifikante faktorer som kan modifisere mengde innkapslet fluor ble studert: 

alginatkonsentrasjonen og løsningsmidlets ionestyrke.  

Faktorer  

 

 

Alginatkonsentrasjon (% w/w)  0.07, 0.09 

 

Løsningsmiddel 0.05 M NaCl, 0.075 M NaCl, 0.1 M NaCl  
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5.2.2 Nanopartikler med alginat, sink og cetylpyridin  
 

Fire viktige faktorer som kan modifisere fremstilling av nanopartikler med alginat, sink og 

cetylpyridin ble studert; alginatkonsentrasjonen, cetylpyridinkonsentrasjonen, ZnCl2:alginat 

ratio og løsningsmidlets ionestyrke. For hver faktor ble det benyttet ulike nivåer, dette 

resulterte i fremstilling av totalt 38 kombinasjoner. Det ble ikke tilberedt paralleller av disse 

formuleringene. Forsøksoppsettet er oppgitt i tabell 5-3.  

For nanopartiklene med alginat, sink og cetylpyridin ble det utført innledende forsøk (kapittel 

6.3.2) for å finne hvilke alginatkonsentrasjoner, cetylpyridinkonsentrasjoner, ZnCl2:alginat 

ratio og ionestyrke som var nødvendig for å kunne tilberede gjennomskinnelige suspensjoner 

med tilstedeværelse av nanopartikler.  

Tabell 5-3: Fire signifikante faktorer som kan modifisere fremstillingen av nanopartikler med alginat, sink og 

cetylpyridin: alginatkonsentrasjonen, cetylpyridinkonsentrasjonen, ZnCl2:alginat ratio og løsningsmidlets 

ionestyrke.  

Faktorer  

 

 

Alginatkonsentrasjon (% w/w)  0.05, 0.06, 0.07 

 

Cetylpyridinkonsentrasjonen (% w/w) 0.05, 0.005, 0.004, 0.003  

ZnCl2:alginat (w:w) 0:100, 2:98, 3:97, 4:96, 5:95, 10:90, 15:85, 

25:75  

Løsningsmiddel  Ultra rent vann, 0,05 M, 0,01 M og 0,125 M  

 

Ingen kontrollprøve uten tilsats av cetylpyridin ble fremstilt for å sammenligning. Partiklenes 

karakteristiske egenskaper og tilstedeværelse av nanopartikler fremstilt av alginat, sink og 

CPC ble studert for de formuleringene som ga transparente suspensjoner. For de beste 

formuleringen ble også mengde cetylpyridin som var bundet til nanopartiklene målt og 

beregnet.    
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5.3 Stabilitetsstudier  
 

Stabiliteten til nanopartiklene med og uten fluor ble undersøkt ved å måle partikkelstørrelse, 

PDI, zetapotensialet, transmittans og pH over en periode på 4 uker. Første måling ble 

gjennomført en dag etter tilberedning, andre måling en uke etter tilberedning og tredje og siste 

måling ble gjennomført fire uker etter tilberedning. Hver gang det ble gjort måling ble 

prøvene inspisert for tilstedeværelse av flokkulater eller faseseparasjon. Prøvene ble 

oppbevart i kjøleskap (~4 °C) under hele stabilitetsstudien.  

Mengde innkapslet fluor ble målt og beregnet over en periode på 4 uker for nanopartiklene 

som inneholdt fluor. Første målingen ble gjennomført en dag etter tilberedning og den siste 

målingen ble gjennomført 4 uker etter tilberedning.  
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6. Resultater  
 

6.1 Karakterisering av polymeren   
 

Molekylvektsbestemmelse av alginat  

Utrenningstiden til de ulike alginatkonsentrasjonene i 0.1 M NaCl ble brukt til å bestemme 

Huggingskonstanten og til å bestemme molekylvekten til alginatet som ble benyttet.  

Tabell 6-1: Utrenningstider alginat; vises som gjennomsnitt av n = 4 målinger. Konsentrasjonen er oppgitt i 

w/w %. 

Konsentrasjon Utrenningstid (sek.) Min/ Maks (sek.) ηr Ηsp ηsp/C 

0.1 M NaCl 32,19 32,19 / 32,20    

0.30 112,54 112,55 / 112,52 3,50 2,50 8,33 

0.25 93,40 93,40 / 93,40 2,90 1,90 7,6 

0.20 77,12 77,19 / 77,07 2,40 1,40 7 

0.15 63,20 63,20 / 63,19 1,96 0,96 6,4 

 

Hugginskonstanten ble beregnet etter formelen ηsp/c = [η]+k[η]2c til 0,652. Polymeren 

befinner seg i theta betingelser, som vil si at det er like mye frastøtninger som tiltrekninger i 

systemet og 0.1 M natriumklorid er et godt egnet løsningsmiddel til å foreta 

molekylvektsberegninger i, noe som er i samsvar med annen litteratur (62, 63). 

Molekylvekten ble beregnet etter Mark-Houwinks likning: [η] = kMv
α. De empiriske 

konstantene k og α ble satt til 6,9 * 10-6 og 1,13. Mannuronsyre- og guluronsyre-innholdet til 

alginatet som ble brukt i undersøkelsen spilte en viktig rolle i bestemmelse av disse verdiene 

(62). Molekylvekten ble beregnet til 1,38 *105 Da (138 kDa). 
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Figur 6-1: Redusert viskositet plottet mot polymerkonsentrasjon. Tallene er hentet fra tabell 6-1. 

 

6.2 Fremstilling av alginat nanopartikler kryssbundet med sink  
 

Det ble undersøkt om det var mulig å fremstille nanopartikler med alginat som polymer og 

ZnCl2 som kryssbinder. Det ble tidlig oppdaget at konsentrasjonsområdet der det var mulig å 

danne nanopartikler av alginat var lite. Alginatkonsentrasjonene % (w/w) som ble studert lå i 

området mellom 0.03 %-0.09 %. Hetteglassene ble inspisert for tilstedeværelse av synlige 

aggregater både før og rett etter tilsats av ZnCl2 og etter henstand i romtemperatur over natten. 

Det var ikke mulig å detektere noe ved visuell inspeksjon, suspensjonene var klare og 

transparente. Men ved å måle størrelse, PDI, zetapotensiale, transmittans og pH dagen etter 

fremstilling ble det raskt observert at alginatkonsentrasjonen, sinkkonsentrasjonen og 

ionestyrken påvirket egenskapene til partiklene som ble fremstilt.  

6.2.1 Produksjon av partikler med vann eller 0.05 M NaCl som 

løsningsmiddel  
 

I denne delen av oppgaven ble det studert hvordan løsningsmidlene vann og 0.05 M NaCl 

påvirket partikkelegenskapene ved ulike alginat- og sinkkonsentrasjoner. Det viste seg at 

alginatkonsentrasjonen 0.03 % var for lav til å få dannet partikler, og konsentrasjonen 0.1 % 

alginat var for høy. Tre formuleringer med en alginatkonsentrasjon på 0.05 % w/w, 0.07 % og 

0.09 % ble studert. For alle tre alginatkonsentrasjonene ble det observert at polymer i vann ga 
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mye større partikler sammenlignet med polymer i 0.05 M NaCl. Til tross for at suspensjonen i 

vann ga store størrelsesverdier, var størrelsesfordelingen (PDI-verdien) mye lavere 

sammelinget med suspensjonen fremstilt i saltløsning. Videre ble det observert at 

partikkelstørrelsen minket ved tilsats av kryssbinder; denne observasjonen ble sett for 

alginatenhetene fremstilt i både vann og 0.05 M NaCl. Til tross for at den tilsynelatende 

partikkelstørrelsen i vann gikk noe ned ved tilsats av sink begynte PDI verdien å øke og 

størrelsesfordelingen til alginatenhetene fremstilt i vann ble større sammenlinget med 

alginatenhetene fremstilt i 0.05 M NaCl (se figur 6-2c og 6-2d). I 0.05 M NaCl minket både 

partikkelstørrelsen og størrelsesfordelingen med økende sinkkonsentrasjon inntil et visst 

konsentrasjonsnivå hvor størrelsen og PDI verdien begynte å øke igjen. Dette ble observert 

for alle de tre alginatkonsentrasjonene som ble studert. Hvor minimumet for størrelsen ble 

observert var avhengig av alginatkonsentrasjonen. For den høyeste alginatkonsentrasjonen 

0.09% (w/w) ble minimum oppnådd ved den lavest sinkkonsentrasjonen (ratio 20:80), for 

0.07% ved 25:75 og for 0.05% var dette ytterligere forskjøvet til ratioen 30:70.  

Hvor minimum PDI verdi ble observert for partikler fremstilt i 0.05 M NaCl var avhengig av 

alginatkonsentrasjonen. For de laveste alginatkonsentrasjonene (0.05 % og 0.07 %) måtte mer 

Zn2+ bli tilsatt for å oppnå lavest PDI verdi. For den høyeste alginatkonsentrasjonen 0.09 % 

ble minimum PDI verdi oppnådd ved ratio 25:75, for 0.07 % ved ratio 30:70 og for 0.05 % 

var det nødvendig med enda høyere sinkkonsentrasjoner, hvor minimum PDI verdi ble 

observert ved ratio 35:65. Etter at minimum PDI verdi var blitt oppnådd, viste det seg at 

videre tilsats av ZnCl2 førte til at PDI verdiene begynte å øke igjen (se figur 6-2d). Figur 6-2d 

illustrer at de laveste alginatkonsentrasjonene ga de laveste PDI verdiene, dersom 

suspensjonen inneholdt nok ZnCl2. Alle de tre alginatkonsentrasjonene i 0.05 M NaCl hadde 

en klar hovedpeak i intensitetsplottet fra nanosizeren, hvor hovedpeaken for de beste 

partiklene med lavest PDI verdi nesten alltid var ~ 100 %. For polymerkjeder kryssbundet 

med Zn2+ i vann ble det observert multimodal fordeling og høy PDI (mellom 0.5 og 0.9, se 

figur 6-2c) for alle tre alginatkonsentrasjonene som ble studert. Eksempel på hvordan 

intensitetskurvene fra suspensjonen i vann kontra supensjon i salt så ut er vist i figur 6-3 og 

hente fra programvaren (Zetasizer software).  
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         d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-2: Gjennomsnittlig hydrodynamisk diameter (Dh) som en funksjon av sink:alginat ratio, ved ulike 

alginatkonsentrasjoner i (a) ultra rent vann. (b) 0.05 M NaCl . PDI som en funksjon av sink:alginat ratio, ved 

ulike alginat konsentrasjoner i (c) ultra rent vann. (d) 0.05 M NaCl. Reproduserbarhet ble ikke undersøkt for 

suspensjonene fremstilt i vann. Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt størrelse og PDI fra tre 

paralleller. * Kun en prøve ble målt for 0.09 % alginat (0:100), og to prøver ble målt for 0.05 % alginat (0:100). 

Der hvor error bars ikke er synlig, er feilmarginen mindre enn selve symbolet.  
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Figur 6-3: Eksempel på størrelsesfordeling i (a) vannløsning (b) saltløsning. Hver delfigur viser 3 

intensitetskurver fra samme uttak. Alginatkonsentrasjonen er 0.09 % med sink:alginat ratio 25:75.   

 

Figur 6-2a og 6-2b viser at partikkelstørrelsen både i vann og 0.05 M NaCl økte med økende 

alginatkonsentrasjon Denne observasjonen var tydeligst for partikler fremstilt i 0.05 M NaCl 

sammenlignet med resultatene i vann. Både i vann og i 0.05 M NaCl var partiklene størst når 

alginatkonsentrasjonen var høyest 0.09 %.   
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Til tross for at det kun ble observert en liten reduksjon i størrelsesverdi for nanopartiklene 

fremstilt av 0.09 % alginat i 0.05 M NaCl med ZnCl2 (ZnCl2:alginat ratio 25:75) (427.4 nm) 

sammenlignet med nanopartiklene fremstilt av 0.09 % alginat i 0.05 M NaCl uten ZnCl2 

(524.9 nm (se figur 6-2a og 6-2b); bekrefter AFM bildene ( figur 6-4a og 6-4b) at de 

kryssbunnede alginat nanopartiklene fremstilt i 0.05 M NaCl var mindre i størrelse, 

sammenlignet med partiklene som ble tilberedt i 0.05 M NaCl uten tilsats av kryssbinder. 

I tillegg viste de kryssbunnende nanopartiklene fremstilt i 0.05 M NaCl en lavere PDI verdi 

sammenlignet med nanopartiklene fremstilt i 0.05 M NaCl uten kryssbinder (PDI uten 

kryssbinder 0.521, PDI med kryssbinder 0.351). AFM bildene bekrefter dette; bildene illustrer 

en større variasjon i partikkelstørrelse og irregulære enheter for suspensjonene som ikke 

inneholdt kryssbinder sammenlignet med suspensjonen som inneholdt kryssbinder.  

 

(a) Alginat + 0.05 M NaCl        (b) Alginat + 0.05 M NaCl + ZnCl2 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-4: AFM bilder (tørre prøver) av (a) Alginat i 0.05 M NaCl og (b) Alginat i 0.05 M NaCl med ZnCl2 

(ZnCl2:alginat ratio 25:75). Alginatkonsentrasjonen var 0.09 % (w/w). 

 

Zetapotensialet for partiklene i vann og 0.05 M NaCl ble undersøkt. Ved ratio 0:100, hvor det 

ikke var tilsatt ZnCl2 ble det observert en mye høyere zetapotensial absoluttverdi (negativ) i 

vannresultatene (rundt -70 mV) sammenlignet med 0.05 M NaCl (rundt - 40 mV). Ved tilsats 

av ZnCl2 ble det observert en reduksjon i zetapotensialets absoluttverdi for formuleringene 

både i vann og 0.05 M NaCl. Suspensjonene med de høyeste sinkkonsentrasjonene ga de 

laveste zetapotensial absoluttverdiene. Det ble observert mer eller mindre like zetapotensial 
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verdier for formuleringene i både vann og 0.05 M NaCl etter tilsats av ZnCl2. Suspensjonene 

med høyest alginatkonsentrasjon ga lavest zetapotensialverdi; denne observasjonen var 

spesielt tydelig for suspensjonene fremstilt i vann.  

 

          a) 
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Figur 6-5: Zetapotensialet (mV) som en funksjon av sink:alginat ratio, ved ulike alginat konsentrasjoner i (a) 

ultra rent vann. (b) 0,05 M NaCl. Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt zetapotensial fra tre 

paralleller. * Kun en prøve ble målt for 0.09 % alginat (0:100), og to prøver ble målt for 0.05 % alginat (0:100). 

 

Det viste seg at alginat polymerkjeder kryssbundet med Zn2+ i både vann og 0.05 M NaCl ga 

svært høye transmittans verdier med småforskjeller. Til tross for høye transmittans verdier ble 

det observert en trend. Transmittansverdiene for alginat i både vann og 0.05 M NaCl uten 

tilsats av ZnCl2 var tilnærmet lik 100. Ved tilsats av ZnCl2 ble det observert en liten reduksjon 

i transmittans. De laveste transmittansverdiene ble observert for suspensjonene som inneholdt 

de høyeste sinkkonsentrasjonene. Videre ble det oppdaget at suspensjonene med lavest 

alginatkonsentrasjon 0.05 % ga de høyeste transmittansverdiene, mens de med høyest 

alginatkonsentrasjon 0.09 % ga de laveste transmittansverdiene.   
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Figur 6-6: Transmittans som en funksjon av sink:alginat ratio, ved ulike alginat konsentrasjoner i (a) ultra rent 

vann.  (b) 0.05 M NaCl. Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt transmittans  fra tre paralleller. * 

Kun en prøve ble målt for 0.09 % alginat (0:100), og to prøver ble målt for 0.05 % alginat (0:100). Der hvor 

error bars ikke er synlig, er feilmarginen mindre enn selve symbolet. 

Alginat løst i vann viste høyere pH verdier sammenlignet med alginat løst i 0.05 M NaCl. 

Etter tilsats av ZnCl2 ble det observert en reduksjon i pH. pH-en minket med økende 

sinkkonsentrasjon. For formuleringene fremstilt i vann og 0.05 M NaCl ble det observert 

tilnærmet like pH verdier etter tilsats av ZnCl2. De laveste pH verdien ble observert ved de 

høyeste sinkkonsentrasjonene (se figur 6-7a og 6-7b).           
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              b) 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-7: pH som en funksjon av sink:alginat ratio, ved ulike alginat konsentrasjoner i (a) ultra rent vann (b)  

0.05 M NaCl. Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt pH fra tre paralleller. * Kun en prøve ble målt 

for 0.09 % alginat (0:100), og to prøver ble målt for 0.05 % alginat (0:100). 

Det ble testet hvordan tilsats av base, NaOH påvirket de karakteristiske egenskapene til 0.07 

% i 0.05 M NaCl alginat nanopartiklene med en ratio 25:75. pH-en ble justert fra 4.74 til 6.87 

og forandringer som ble observert var en liten reduksjon i størrelse- og transmittansverdi og 

en høyere zetapotensialeverdi, mens PDI verdien var uforandret. Det ble ikke observert 

betydelige forskjeller i resultatene, og det ble derfor bestemt at partiklene skulle fremstilles 

uten tilsats av base og at man eventuelt i fremtiden kunne justere pH etter at partiklene var 

fremstilt (se diskusjonen, siste avsnitt av kapittel 7.1). 

Resultatene viste at de mest tilfredsstillende nanopartiklene ble fremstilt ved å bruk 

løsningsmidlet 0.05 M NaCl. Alginat polymerkjeder kryssbundet med Zn2+ i vann ga ikke 

nanopartikler dette gjenspeiles av de store PDI verdiene samt multimodale intensitetsplott. 

Derfor ble vann som løsningsmiddel vurdert som uegnet og det ble bestemt at 0.05 M NaCl 

skulle benyttes som løsningsmiddel videre i studien. I tillegg bekreftet AFM-bildene 

tilstedeværelse av nanopartikler, samtidig som det ble observert lave PDI verdier. Ved 

formulering av et nanopartikulært system, ønskes det et system som har tilstrekkelig mengder 

med polymer. Til tross for at den laveste alginatkonsentrasjonen 0.05 % med en ratio 30:70 ga 

små partikler og lav PDI verdi, ble det bestemt at 0.07 % og 0.09 % alginat med ratio 25:75 

skulle benyttes videre i studiet. Årsaken var at dette var de nanopartiklene med høyest 

alginatkonsentrasjon, som ga små partikler med lav PDI verdi, et intensitetsplott der 

hovedpeaken var tilnærmet 100 % og zetapotensialverdi ~-30mV.  
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6.2.2 Fremstilling av nanopartikler i saltløsning med ulike ionestyrker  
 

Resultatene fra første del av denne studien viste at 0.05 M NaCl ga de meste tilfredsstillende 

partiklene og dette dannet grunnlaget for de videre forsøkene som ble gjort. Det ble fremstilt 

nanopartikler av den høyeste alginatkonsentrasjonen 0.09 % i ulike saltkonsentrasjoner (0.025 

M og 0.075 M NaCl) for å undersøke om ionestyrken påvirket partikkelkarakteristikken.  

Resultatene med vann har blitt replottet da dette tydeliggjør trendene ytterligere. Det ble 

observert store størrelse- og PDI- verdier for resultatene i vann, men ved tilsats av NaCl ble 

det observert en reduksjon i størrelse. Ved 0.025 M ble det observert lavere størrelser 

sammenlignet med vann, men PDI verdiene var fortsatt høy. Det ble konkludert med at 

suspensjonene ikke inneholdt partikler. Ved høyere saltkonsentrasjoner ble det observert 

tilstedeværelse av partikler.  Den høyeste saltkonsentrasjonen 0.075 M NaCl ga de laveste 

størrelsesverdiene for sink:alginat ratio 30:70 og 25:75, men dette ble ikke observert for ratio 

20:80. For ratio 20:80 ble den laveste størrelsesverdien observert ved 0.05 M NaCl og dersom 

mer NaCl ble tilsatt begynte størrelse- og PDI- verdien å øke. For ratio 20:80 ble den laveste 

PDI verdi observert når partiklene ble fremstilt ved å bruke 0.025 M NaCl, for ratio 25:75 ble 

den laveste PDI verdien observert ved 0.05 M NaCl, og for ratio 30:70 ved 0.075 M NaCl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-8: Gjennomsnittlig hydrodynamisk diamenter (Dh) som en funksjon av ulike ionestyrker, ved en 

alginatkonsentrasjon på 0.09 %, og sink:alginat ratio 20:80, 25:75 og 30:70.  Error bars viser forskjellen på 

lavest og høyest målt størrelse fra tre paralleller. * Kun en prøve ble målt for prøver i vann. Der hvor error bars 

ikke er synlig, er feilmarginen mindre enn selve symbolet. 
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Figur 6-9: PDI som en funksjon av ulike ionestyrker, ved en alginatkonsentrasjon på 0.09 %, og sink:alginat 

ratio 20:80, 25:75 og 30:70.  Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt PDI fra tre paralleller. * Kun en 

prøve ble målt for prøver i vann. Der hvor error bars ikke er synlig, er feilmarginen mindre enn selve symbolet. 

 

Suspensjonen fremstilt ved ratio 20:80 i vann viste den høyeste zetapotensialverdien 

sammenlignet med partiklene som ble fremstilt ved tilstedeværelse av salt. Men suspensjonen 

fremstilt ved ratio 25:75 og 30:70 i vann viste ikke høyere zetapotensialverdier sammenlignet 

med saltresultatene, men det motsatte. Men siden reproduserbarheten ikke ble testet ut for 

suspensjonene fremstilt i vann, kan en ikke konkludere og si at zetapotensialverdiene er lavere 

sammenlinget med salt for ratio 25:75 og 30:70. På bakgurnn av teorien (se kapittel 7.1) er det 

slik at suspensjonen fremstilt i vann skal ha de høyeste zetapotensialverdiene sammenlignet 

med partiklene fremstilt i salt. Videre ble det observert at zetapotensialet minket med økende 

saltkonsentrasjon. Figur 6-10 viser at suspensjonene fremstilt ved bruk av løsningsmidlet 

0.075 M NaCl ga de laveste absoluttverdiene. Det ble også observert at suspensjonen med 

lavest innhold av ZnCl2 (ratio 20:80) viste høyere absoluttverdier, sammenlignet med 

suspensjoner som innholdet høyere mengder av ZnCl2 (ratio 25:75 og 30:70). Denne 

observasjonen var i samsvar med tidligere resultater (figur 6-5a og 6-5b). 
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Figur 6-10: Zetapotensialet (mV) som en funksjon av ulike ionestyrker, ved en alginatkonsentrasjon på 0.09 % 

(w/w), og sink:alginat ratio 20:80, 25:75 og 30:70.  Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt 

zetapotensialet fra tre paralleller. * Kun en prøve ble målt for prøver i vann. Der hvor error bars ikke er synlig, er 

feilmarginen mindre enn selve symbolet. 

Figur 6-11 illustrerer at transmittans verdiene til suspensjonene var svært høye, men det var 

likevel mulig å observere noen små forskjeller. Alle tre ratioene viste lavest transmittansverdi 

når suspensjonene ble tilberedt i vann og høyeste transmittansverdi når suspensjonene ble 

tilberedt i 0.075 M NaCl. Med økende saltkonsentrasjoner ble det observert en økning i 

transmittansverdi. Uavhengig av ionestyrke ble det observert at suspensjonene med høyest 

innhold av ZnCl2 (ratio 30:70) viste de laveste transmittansverdiene, mens de med lavest 

innhold av ZnCl2 (20:80) viste de høyeste transmittansverdiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-11: Transmittans som en funksjon av ulike ionestyrker, ved en alginatkonsentrasjon på 0.09 % (w/w), 

og sink:alginat ratio 20:80, 25:75 og 30:70.  Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt transmittans fra 

tre paralleller. * Kun en prøve ble målt for prøver i vann. Der hvor error bars ikke er synlig, er feilmarginen 

mindre enn selve symbolet. 
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Det ble observert høyest pH verdi for alginat polymerkjeder kryssbindet med ZnCl2 i vann, og 

en reduksjon i pH ved tilsats av NaCl. Suspensjonen som ble tilberedt i 0.075 M NaCl viste 

de laveste pH verdiene. Videre ble det observert at sinkkonsentrasjonen påvirket pH, lavest 

pH verdi ble observert for de suspensjonene som inneholdt høyest mengde sink (ratio 30:70).  

Dette var i samsvar med tidligere observasjoner (se figur 6-7a og 6-7b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-12: pH som en funksjon av ulike ionestyrker, ved en alginatkonsentrasjon på 0,09 % (w/w), og 

sink:alginat ratio 20:80, 25:75 og 30:70.  Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt pH fra tre 

paralleller. * Kun en prøve ble målt for prøver i vann. Der hvor error bars ikke er synlig, er feilmarginen mindre 

enn selve symbolet. 

En sammenligning av nanopartikler fremstilt i vann, 0.025 M NaCl, 0.05 M NaCl og 0.075 M 

NaCl, viste at de mest tilfredsstillende nanopartiklene ble fremstilt ved bruk av løsningsmidlet 

0.05 M NaCl. Suspensjonen som ble fremstilt i vann og i 0.025 M NaCl inneholdt ikke 

nanopartikler, dette gjenspeiles av de store PDI verdiene. Til tross for at alginat 

polymerkjeder kryssbundet med ZnCl2 i 0.075 M NaCl (ratio 20:80) og 0.05 M NaCl (ratio 

20:80) ga små størrelsesverdier, ble det konkludert at suspensjonene ikke inneholdt 

tilfredsstillende nanopartikler da størrelsesfordelingen (PDI) var høy. Suspensjonene fremstilt 

i 0.075 M NaCl (ratio 30:70) ga nanopartikler med en liten størrelse og PDI verdi, men disse 

nanopartiklene ble vurdert som uegnet/ikke tilfredsstillende sammenlignet med 

nanopartiklene fremstilt i 0.075 M NaCl (ratio 25:75) og nanopartiklene fremstilt i 0.05 M 

NaCl (ratio 25:75). Årsaken til dette var at nanopartiklene som ble fremstilt ved bruk av 

løsningsmiddelene 0.05 M NaCl og 0.075 M NaCl (ratio 25:75) ga små partikler og 

intensitetsplottet viste en intensitet på tilnærmet 100 %. Men da nanopartiklene fremstilt i 

0.05 M NaCl (ratio 25:75) viste enda litt lavere PDI verdi sammenlignet med 0.075 M NaCl 

ble det bestemt å kapsle inn modellsubstanser i nanopartiklene fremstilt i 0.05 M NaCl. 
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6.3 Innkapsling av ulike modellsubstanser  
 

6.3.1 Innkapsling av fluor  
 

Hovedforsøkene viste at alginat 0.07 % og 0.09 % (ratio 25:75) i 0.05 M NaCl ga de mest 

tilfredsstillende nanopartiklene. Derfor ble det bestemt at 0.05 % (w/w) fluor skulle kapsles 

inn i disse nanopartiklene. Etter innkapsling av fluor ble det ikke oppdaget noen visuelle 

endringer i suspensjonene med og uten fluor. Men etter en sammenligning av 

partikkelstørrelse-, PDI-, zetapotensial-, transmittans- og pH-verdi, ble det observert noen 

små forskjeller. I figur 6-13 – 6-17 er resultatene for 0.07 % og 0.09 % (ratio 25:75) i 0.05 M 

NaCl presentert på nytt for å lettere kunne observere forskjeller i suspensjonene med og uten 

fluor.  

For både 0.07 % (w/w) og 0.09 % (w/w) alginatnanopartikler med fluor ble det observert en 

liten reduksjon i størrelsesverdi sammenlignet med suspensjonene som ikke inneholdt fluor. 

Til tross for at det ble observert en reduksjon i størrelse ble det observert en økning i PDI 

verdi, disse observasjonene var spesielt tydelig for 0.07 % alginatnanopartikler med fluor. 

Resultatene viste også at intensiteten på hovedpeaken var lavere for suspensjonene som 

inneholdt fluor (~90 %) sammenlignet med suspensjonene som ikke inneholdt fluor (~100 %), 

denne observasjonen var spesielt tydelig for 0.07 % alginatnanopartikler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-13: Størrelse som funksjon av alginatkonsentrasjon i 0.05 M NaCl med et sink:alginat ratio 25:75.  Error 

bars viser forskjellen på lavest og høyest målt størrelse fra tre paralleller.  
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Figur 6-14: PDI som funksjon av alginatkonsentrasjon i 0.05 M NaCl med et sink:alginat ratio 25:75. Error bars 

viser forskjellen på lavest og høyest målt PDI fra tre paralleller.  

Selv om suspensjonene som inneholdt fluor med en alginatkonsentrasjon på 0.07 %, viste en 

liten reduksjon i zetapotensialets absoluttverdi sammenlignet med 0.09 %, var feilmarginen 

for stor til å kunne konkludere at 0.07 % hadde en redusert absoluttverdi sammenlignet med 

0.09 % (se figur 6-15). Ved sammenligning av suspensjoner med og uten fluor ble det ikke 

observert betydelige forskjeller i zetapotensialverdien.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-15: Zetapotensial som funksjon av alginatkonsentrasjon i 0.05 M NaCl med et sink:alginat ratio 25:75. 

Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt zetapotensialet fra tre paralleller.  
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Sammenligning av transmittansresultatene for suspensjonene med og uten fluor viste ingen 

betydelige forskjeller, mens pH resultatene viste at suspensjonen med fluor hadde større pH 

verdier sammenlignet med suspensjonene uten fluor. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-16: Transmittans som funksjon av alginatkonsentrasjon i 0.05 M NaCl med et sink:alginat ratio 25:75. 

Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt transmittans fra tre paralleller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-17:  pH som funksjon av alginatkonsentrasjon i 0.05 M NaCl med et sink:alginat ratio 25:75. Error bars 

viser forskjellen på lavest og høyest målt pH fra tre paralleller.  

 

Undersøkelse av mengde innkapslet fluor  

Figur 6-18 illustrerer mengde innkapslet fluor i prosent for de to ulike formuleringene. Hvor 

hver formulering ble fremstilt i tre paralleller. Til tross for at formuleringene inneholdt ulik 

alginatkonsentrasjon, var mengde innkapslet fluor svært lik. Det var veldig små mengder med 

fluor som ble kapslet inn i begge suspensjonene, men for suspensjonene 0.07 % (5.4 % fluor 
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ble kapslet inn) ble det oppdaget større variasjon i mengde innkapslet fluor fra gang til gang 

og litt lavere mengde innkapslet fluor sammenlignet med suspensjonene 0.09 % (6.1 % fluor 

ble kapslet inn).  

  

 

 

 

 

 

Figur 6-18: Mengde innkapslet fluor i prosent som funksjon av alginatkonsentrasjon i 0.05 M NaCl med et 

sink:alginat ratio 25:75.  Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt mengde innkapslet fluor fra tre 

paralleller.  

Ved å sammenligne AFM bildene som er vist nedenfor med figur 6-4b, ser en tydelig at tilsats 

av fluor fører til at partiklene orienterer seg på en spesiell måte, til tross for at 

partikkelkarakteristikken endres lite. Ut ifra disse bildene ser det ut som partiklene aggregerer 

ved tilsats av fluor. Den lille økningen som ble observert i PDI verdi kan forklares ut ifra 

dette. Men det kan ikke konkluderes med at partiklene aggregerer. Det ble observert lave 

størrelsesverdier, og ikke så høye PDI (PDI verdi uten fluor 0.35, PDi verdi med fluor 0.384) 

verdier. I tillegg er dette tørre prøver og partiklene vil kunne oppføre seg annerledes 

sammenlignet med suspensjoner der partiklene er hydrert.  

 
 

 

 

 

 

 

Figur 6-19: AFM bilder (tørr prøve) av  alginat i 0.05 M NaCl  med ZnCl2 (ZnCl2:alginat ratio 25:75) og fluor. 

Alginatkonsentrasjonen var 0.09 % (w/w), og fluorkonsentrasjonen var 0.05 % (w/w). Begge bildene illustrere 

samme suspensjon.. Bildet til høyre er et nærmere utsnitt av bildet til venstre.  
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Innkapsling av fluor i saltløsning med ulike ionestyrker  

Det var ønskelig å se om større mengder med fluor ble kapslet inn dersom saltkonsentrasjonen 

ble endret. Derfor ble 0.09 % alginatnanopartikler med 0.05 % fluor fremstilt i 0.075 M NaCl 

og 0.1 M NaCl. Hver formulering ble fremstilt i tre paralleller. Resultatene for 0.09 % alginat 

nanopartikler med fluor og uten fluor (ratio 25:75) i 0.05 M NaCl og for 0.09 % (ratio 25:75) 

uten fluor i 0.075 M NaCl er blitt presentert på nytt, for å lettere kunne sammenligne 

resultatene som ble observert.  

Figur 6-20a illustrerer at partikkelstørrelsen minket for formuleringene både med fluor og 

uten fluor ved tilsats av NaCl. I tillegg ble det observert at formuleringene med fluor hadde 

litt lavere størrelsesverdi og større PDI verdi sammenlignet med formuleringene uten fluor. 

PDI verdien økte for formuleringene med fluor ved økt tilsats av NaCl. 

 

         a) 

 

 

 

 

 

        b) 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-20 (a) Størrelse som funksjon av ulike ionestyrker, med en alginatkonsentrasjon på 0.09 % (ratio 25:75).  

Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt størrelse fra tre paralleller. (b) PDI som funksjon av ulike 

ionestyrker, med en alginatkonsentrasjon på 0.09 % (ratio 25:75).  Error bars viser forskjellen på lavest og 

høyest målt størrelse og PDI fra tre paralleller.  
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Det ble observert en liten reduksjon i zetapotensialverdien for suspensjonen som inneholdt 

fluor når saltkonsentrasjonene økte fra 0.05 M til 0.075 M NaCl (se figur 6-21) sammenlignet 

med suspensjonen uten fluor. Resultatene fra formuleringen i 0.1 M NaCl hadde store 

feilmarginer og gjør det vanskelig å konkludere effekten av en ytterligere økt ionestyrke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-21: Zetapotensial som funksjon av ulike ionestyrker, med en alginatkonsentrasjon på 0.09 % (ratio 

25:75).  Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt zetapotensialet fra tre paralleller.  

Transmittansverdiene for formuleringene med og uten fluor ved samme ionestyrke var svært 

like. Formuleringene med fluor viste den samme trenden som formuleringene uten fluor da 

det ble observert en økning i transmittansverdien med økende saltkonsentrasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-22: Transmittans som funksjon av ulike ionestyrker, med en alginatkonsentrasjon på 0.09 % (ratio 

25:75).  Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt transmittans fra tre paralleller. 
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pH verdien til suspensjonene økte ved tilsats av fluor, sammenlignet med formuleringene uten 

fluor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-23: pH som funksjon av ulike ionestyrker, med en alginatkonsentrasjon på 0,09 % (ratio 25:75).  Error 

bars viser forskjellen på lavest og høyest målt pH fra tre paralleller.  

 

Undersøkelse av mengde innkapslet fluor  

Figur 6-24 illustrerer at det ved tilsats av NaCl ikke ble observert store forskjeller i mengde 

innkapslet fluor. Til tross for at det var marginale forskjeller, ble det likevel observert at 

gjennomsnittlig mengde innkapslet fluor ved bruk av løsningsmidlet 0.075 M NaCl var noe 

mindre sammenlignet med 0.05 M og 0.1 M NaCl. Videre viser figur 6-24 at det var større 

feilmargin for nanopartiklene fremstilt i 0.075 M og 0.1 M NaCl sammenlignet med 

nanopartiklene fremstilt i 0.05 M NaCl. 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

Figur 6-24: Mengde innkapslet fluor i prosent som funksjon av saltkonsentrasjon med en alginatkonsentrasjon 

på 0.09 % (ratio 25:75).  Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt mengde innkapslet fluor fra tre 

paralleller. 

0

5

10

15

20

25

0,05 M 0,075 M 0,1 MM
e

n
gd

e
 in

n
ka

p
sl

e
t 

fl
u

o
r 

(%
)

Saltkonsentrasjon (NaCl)

0

1

2

3

4

5

6

0,05 M NaCl 0,075 M NaCl 0,1 M NaCl

P
H

IONESTYRKE (NACL)

Uten fluor Med fluor



Resultater 

   67 
 

Selv om nanopartiklene som ble fremstilt ved bruk av 0.1 M NaCl inneholdt i gjennomsnitt 

litt høyere prosentandel av fluor sammenlignet med 0.05 M NaCl, ga nanopartiklene fremstilt 

i 0.05 M NaCl mer reproduserbare resultater.  

6.3.2 Nanopartikler med alginat, sink og cetylpyridin  
 

Innledende forsøk  

Valg av alginatkonsentrasjon, cetylpyridinkonsentrasjon, sinkkonsentrasjon og 

løsningsmiddel 

Ulike variabler ble testet for å undersøke om det var mulig å fremstille nanopartikler av 

alginat, sink og cetylpyridin. Det ble undersøkt om samme metode som var blitt brukt til å 

fremstille nanopartikler med fluor kunne benyttes. Tørrstoff av CPC ble derfor tilsatt 

alginatløsningen, men etter tilsats kom det raskt frem en rekke flokkulater. Problemet ble løst 

ved å løse tørrstoff av CPC i sinkloridløsningen istedenfor. Tørrstoffet av CPC ble godt 

oppløst i sinkkloridløsningen etter magnetisk omrøring i 10 minutter. Tørrstoffet av CPC 

skulle derfor løses i sinkkloridløsningen og ikke i alginatløsningen.  

Ved fremstilling av nanopartikler med 0.07 % alginat i 0.05 M NaCl (sink:alginat ratio 25:75) 

med 0.05 % CPC som beskrevet i kapittel 4.3.2. ble det umiddelbart etter tilsats av 

sinkkloridløsning til alginatløsningen observert tilstedeværelse av synlige flokkulater og 

turbide suspensjoner.  

Denne utfellingen skyldes mest sannsynlig interaksjon mellom alginat og CP. Det ble derfor 

bestemt å justere på parametrene cetylpyridinkonsentrasjonen og alginatkonsentrasjonen.  

Ved å redusere cetylpyridinkonsentrasjonen ned til 0.005 % (w/w), ble det for 

suspensjonløsningen fremstilt av 0.07 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 25:75) med 0.005 % 

CPC observert mye mindre turbide suspensjoner, men det var fortsatt mulig å observere 

flokkulater ved visuell inspeksjon.  

Ved å redusere alginatkonsentrasjonen ytterligere til 0.05 % alginat og 0.06 % alginat, viste 

suspensjonene fremstilt av 0.06 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 25:75) med 0.005 % CPC og 

0.05 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 25:75) med 0.005 % CPC fortsatt turbide løsninger og det 

var mulig å observere flokkulater ved visuell inspeksjon.   

Ved å redusere CPC konsentrasjonen ytterligere til 0.003 % og 0.004 %. Ble det for 

suspensjonene fremstilt av 0.05 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 25:75) med 0.003 og 0.004 % 
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CPC og 0.007 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 25:75) med 0.003 og 0.004 % CPC fortsatt 

observert tilstedeværelse av aggregater. Resultatene er illustrert i tabell 6-2. 

Tabell 6-2: Oversikt over resultatene som ble observert for sink:alginat ratio (25:75) i 0.05 M NaCl. 

Suspensjonene er tilberedt som beskrevet i kap. 4.3.2.  

CP Alginat 0.07 % (w/w) Alginat 0.06 % 

(w/w) 

Alginat 0.05 % (w/w) 

0.05 % (w/w) Utfelling/ bunnfall   

0.005 % (w/w) Flokkulering  Flokkulering  Flokkulering 

0.004 % (w/w) Flokkulering  Flokkulering 

0.003 % (w/w) Flokkulering  Flokkulering 

 

En ny fremstillingsmetode ble testet ut; hvor suspensjonene ble fremstilt som beskrevet i kap 

4.3; sinkkloridløsningen uten CPC ble dråpevis overført til alginatløsningen ved hjelp av den 

peristaltiske pumpen. Denne suspensjonen sto så i 1 time i romtemperatur inntil 

cetylpyridinløsningen ble tilberedt. Cetylpyridinløsningen ble tilberedt ved å løse opp 

cetylpyridinklorid i 0.05 M NaCl. Cetylpyridinløsningen ble så overført dråpevis ved hjelp av 

den peristaltiske pumpen til suspensjonene som inneholdt nanopartikler og hadde stått 1 time i 

romtemperatur. Det ble tilberedt suspensjoner av 0.07 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 25:75) 

med 0.003 %, 0.004 % og 0.005 % CPC. Sammenlignet med forsøkene som hadde blitt gjort 

tidligere (se tabell 6-2) hvor cetylpyridin var oppløst i sinkkloridløsningen når den ble 

overført til alginatløsningen, ble det ikke observert noe reduksjon i mengde flokkulater når 

cetylpyridinklorid ble tilført suspensjonen etter at nanopartiklene var blitt fremstilt. 

Resultatene er illustrert i tabell 6-3.  

Tabell 6-3: Oversikt over resultatene som ble observert for sink:alginat ratio (25:75) i 0.05 M NaCl. En annen 

fremstillingsmetode enn det som er beskrevet i kap. 4.3 ble benyttet: Nanopartiklene ble først tilberedt og CPC 

ble så overført dråpevis til suspensjonen.  

CPC Alginat 0.07 % (w/w) 

0.005 % (w/w) Flokkulering 

0.004 % (w/w) Flokkulering 

0.003 % (w/w)  Flokkulering  

 

På bakgrunn av resultatene som ble observert ble det bestemt å beholde den opprinnelige 

metoden, og prøve å justere på sinkkonsentrasjonen, ionestyrken og pH.   

Sinkkonsentrasjonen ble redusert, og det ble fremstilt suspensjoner med sink:alginat ratio 

15:85. Det ble laget suspensjoner av 0.07 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 15:85) med 0.003, 
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0.004 og 0.005 % CPC og 0.05 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 15:85) med 0.003, 0.004 og 

0.005 % CPC. Ved visuell inspeksjon av suspensjonene, både med og uten mikroskop ble det 

observert en liten reduksjon i mengde flokkulater ved redusert sinkkonsentrasjon. Men 

suspensjonene var fortsatt ikke bra nok. Resultatene er illustrert i tabell 6-4.  

Tabell 6-4: Oversikt over resultatene som ble observert for sink:alginat ratio (15:85) i 0.05 M NaCl. 

Suspensjonene er blitt fremstilt som beskrevet i kap. 4.3.1.  

CPC Alginat 0.07 % (w/w)  Alginat 0.05 % (w/w) 

0.005 % (w/w) Flokkulering Flokkulering 

0.004 % (w/w) Flokkulering Flokkulering 

 

Resultatene viste at suspensjonene som inneholdt de lavest CPC konsentrasjon 0.003 % og 

0.004 % hadde samme mengde flokkulater sammenlignet som suspensjonene som inneholdt 

0.005 % CPC. Mengde flokkulater ble sammenlignet både visuelt og mikroskopisk. Siden det 

ikke ble observert store forskjeller i mengde flokkulater og det ønskes mest mulig CP 

assosiert til nanopartiklene, ble det bestemt at cetylpyridinkonsentrasjonen 0.005 % skulle 

benyttes videre i studien.   

Siden det fortsatt var mulig å observere flokkulater, ble det testet om en økning eller en 

reduksjon i ionestyrken ga bedre suspensjoner. Det ble fremstilt suspensjoner av 0.05 % 

alginat i vann, 0.05 M NaCl, 0.1 M NaCl og 0.125 M NaCl med 0.005 % CPC uten tilsats av 

ZnCl2 og 0.07 % alginat i vann, 0.05 M NaCl, 0.1 M NaCl og 0.125 M NaCl uten tilsats av 

ZnCl2. Suspensjonene fremstilt i vann viste ingen synlige aggregater ved visuell og 

mikroskopisk inspeksjon rett etter tilberedning.  Men etter henstand i romtemperatur i et par 

timer ble synlige aggregater observert. Suspensjonene fremstilt i 0.05 M, 0.1 M og 0.125 M 

NaCl viste tilstedeværelse av flokkulater rett etter tilsats av CPC. Tabell 6-5 viser en oversikt 

over resultatene.  

Tabell 6-5: Oversikt over resultatene som ble observert for sink:alginat (0:100) med 0.005 % CPC. 

Suspensjonene ble fremstilt som beskrevet i kap. 4.3.2.  

NaCl Alginat 0.07 % (w/w) Alginat 0.05 % (w/w) 

Vann Partikler/aggregater Partikler/aggregater  

0.05 M NaCl Flokkulering  Flokkulering  

0.1 M NaCl Flokkulering  Flokkulering  

0.125 M NaCl Flokkulering Flokkulering  
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Ladningen til karboksylsyregruppene på alginatkjedene påvirkes i stor grad av løsningens pH 

verdi. Derfor vil også mengde CP assosiert til nanopartiklene styres av dette. Etter tilsats av 

NaOH ble det observert en betydelig reduksjon i mengde flokkulater. Årsaken til dette kan 

være at ved pH 7 vil karboksylsyregruppen i alginatkjeden være svært ladet, og på denne 

måten kunne binde CP molekylet mye sterkere. Andre årsaker kan være at  når en øker pH 

verdien vil det være flere tilgjengelige negative karboksylsyregrupper som kan binde til seg 

CP. På bakgrunn av disse resultatene ble det bestemt at suspensjonen med CP skulle 

tilberedes ved pH 7 videre i studien.  

Videre ble det derfor bestemt å tilberede suspensjoner uten tilsats av salt det vil si i vann, med 

en cetylpyridinkonsentrasjon på 0.005 %, ved pH 7 og ved tilstats av sink.  

Fremstilling av nanopartikler med alginat, sink og cetylpyridin 

De innledende forsøkene dannet grunnlaget for de videre forsøkene. Det ble undersøkt 

hvordan en endring i ratioen mellom alginat og sink påvirket partiklene som ble produsert. 

Alginatkonsentrasjonen ble holdt konstant på 0.05 % og 0.07 % og CPC konsentrasjonen var 

0.005%. Tabell 6-6 viser at for sammensetningen 3:97, 0.07% alginat var suspensjonene klare 

og transparente rett etter tilberedning. Dagen etter var det tegn til flokkulater. Alle de andre 

undersøkte formuleringene hadde flokkulater kun noen timer etter tilberedning. Det ble 

konkludert med at alginat 0.07 % (ratio 3:97) i vann med 0.005 % CPC ga de beste 

resultatene, med gjennomskinnelige løsninger.  

Tabell 6-6: Oversikt over resultatene som ble observert med 0.005 % CPC. Suspensjonene ble fremstilt som 

beskrevet i kap. 4.3.1.  

Sink:alginat ratio Alginat 0.07 % (w/w) Alginat 0.05 % (w/w) 

2:98, i MilliQ-vann, pH 7* Aggregering Aggregering 

3:97, i MilliQ-vann, pH 7* Partikler Aggregering 

4:96, i MilliQ-vann, pH 7* Aggregering Aggregering 

5:95, i MilliQ-vann, pH 7* Partikler/ Aggregering Partikler/ Aggregering 

10:90, i MilliQ-vann, pH 7* Partikler/ Aggregering Partikler/ Aggregering 

15:85, i MilliQ-vann, pH 7* Flokkulering Flokkulering 

 

Suspensjonene ble karakterisert dagen etter tilberedning som beskrevet i kap. 4.3, til tross for 

tilstedeværelse av noen aggregater i de fleste av prøvene. Til tross for at det ble observert 
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partikkelstørrelser i nanometerområde ved fravær av sink (ratio 0:100), hadde disse prøvene 

større PDI verdier sammenlignet med suspensjonene som inneholdt små mengder med sink.  

For ratio 2:98 og 3:97 ble det observert en reduksjon i partikkelstørrelse og PDI verdi for både 

alginat 0.05 % og 0.07 % i vann med 0.005 % CPC, sammenlignet med ratio (0:100). Det ble 

observert størst størrelseverdi ved ratio 0:100 for 0.05 % alginat og ved ratio 15:85 for 0.07 % 

alginat. Lavest PDI verdi ble for 0.05 % alginat observert ved ratio 3:97, mens for 0.07 % 

alginat ble lavest PDI verdi observert ved ratio 5:95. For begge formuleringene ble det 

observert at ratio 3:97 hadde større størrelsesverdi sammenlignet med ratio 2.98. Men ved 

tilsats av større mengder med ZnCl2 ble det igjen observert en reduksjon i størrelse, til 

minimum størrelsesverdi ble oppnådd ved ratio 10:90. Ved tilsats av mer sink, ble det 

observert en økning i størrelsesverdi. Alginat 0.07 % viste også en økning i PDI verdi, men 

dette ble ikke observert for alginat 0.05 %. Ratio 2:98, 4:96, 5:95, 10:90 og 15:85 (kun for 

0.05 % alginat) viste lave størrelse og PDI verdier, men kort tid etter tilberedning ble det 

observert synlige aggregater. Derfor ble det bestemt at disse tilberedningene var uaktuelle for 

videre studier. Det ble bestemt at alginat 0.07 % i vann med 0.005 % CPC ratio 3:97 skulle 

benyttes videre i studien. Årsaken til dette var at ingen synlige aggregater ble observert rett 

etter tilberedning, først dagen etter ble svært få aggregater observert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-25: Gjennomsnittlig hydrodynamisk diameter (Dh) og polydispersity index verdi (PDI) som en funksjon 

av ratio sink:alginat ved en alginatkonsentrasjon på 0.05 % og tilsats av 0.005 % CPC.  
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Figur 6-26: Gjennomsnittlig hydrodynamisk diameter (Dh) og polydispersity index verdi (PDI) som en funksjon 

av ratio sink:alginat ved en alginatkonsentrasjon på 0.07 % og tilsats av 0.005 % CPC.  

Mengde assosiert CPC 

Mengde assosiert CP i alginat 0.07 % i vann (ratio 3:97) med 0.005 % CPC, ble beregnet til å 

være 83.45 % fra formel 4.3. Videre ble det testet ut om en ytterligere reduksjon i CPC 

konsentrasjon, kunne gi en bedre suspensjon og øke mengde CP som assosierte seg med 

alginatenhetene. Det ble fremstilt en suspensjon av 0.07 % alginat i vann (ratio 3:97) med 

0.003 % (w/w) CPC. Ingen aggregater ble observert rett etter tilberedning, men dagen etter 

kunne det observeres tilstedeværelse av aggregater. Mengde CP assosiert med alginatenhetene  

rett etter tilberedning ble beregnet til 94 %. Til tross for at suspensjonen ikke ble bedre ved å 

redusere CPC mengden, ble det observert en økning i mengde CP som ble assosiert til 

nanopartiklene.   

6.4 Stabilitetsstudier  
 

Alginat 0.09 % i 0.1 M NaCl (ratio 25:75) med 0.05 % fluor og uten fluor ble benyttet i 

stabilitetsstudiene. Hensikten var å undersøke om de karakteristiske egenskapene til 

suspensjonene endret seg over tid. Studien hadde en total varighet på 4 uker og utviklingen er 

gjengitt i figur 6-27 – 6-31.  

Både formuleringene med fluor og uten fluor viste en liten økning i partikkelstørrelse over en 

periode på 4 uker, men forskjellene var marginale. Partikkelstørrelsen var nesten identisk.  
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Dagen etter fremstilling hadde formuleringene med fluor en PDI på ~ 0.5, etter en periode på 

4 uker ble det observert en reduksjon til ~ 0.3. For formuleringene uten fluor ble det ikke 

observert noen betydelige forskjeller, PDI verdien var stabil i 4 uker.  

Zetapotensialet var tilnærmet identisk etter 4 uker for formuleringene uten fluor. For 

formuleringene med fluor ble zetapotensialet ved studiens start observert til ~ -30 mV, og 

etter 4 uker var det tegn til at zetapotensialet hadde blitt noe mer negativ, men disse 

forskjellene var små.  

Ingen betydelige forskjeller i transmittansverdier ble observert for formuleringene med fluor 

etter en 4 ukers periode. Ved studiens start ble transmittansverdiene for formuleringer uten 

fluor målt til ~ 99 og allerede etter 1 uke ble det observert en liten reduksjon, ved studiens 

slutt etter 4 uker lå transmittansverdien nær ~ 98. Det ble observert små forskjeller, og det ble 

derfor konkludert at det ikke var noen forskjeller i transmittansverdi over en periode på 4 

uker.   

pH verdiene var stabile for formuleringene med fluor over en periode på 4 uker. pH verdiene 

var nesten identiske. Det ble observert en økning i pH verdi for formuleringene som inneholdt 

fluor etter 4 uker, men forskjellene var marginale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-27: Størrelse målt 1 dag etter produksjon og fulgt videre etter 1 og 4 uker.  Error bars viser forskjellen 

på lavest og høyest målt størrelse fra tre paralleller.  
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Figur 6-28: PDI målt 1 dag etter produksjon og fulgt videre etter 1 og 4 uker.  Error bars viser forskjellen på 

lavest og høyest målt PDI fra tre paralleller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-29: Zetapotensial målt 1 dag etter produksjon og fulgt videre etter 1 og 4 uker.  Error bars viser 

forskjellen på lavest og høyest målt zetapotensial fra tre paralleller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-30: Transmittans målt 1 dag etter produksjon og fulgt videre etter 1 og 4 uker .  Error bars viser 

forskjellen på lavest og høyest målt transmittans fra tre paralleller. 
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Figur 6-31: pH målt 1 dag etter produksjon og fulgt videre etter 1 og 4 uker.  Error bars viser forskjellen på 

lavest og høyest målt pH fra tre paralleller. 

Lekkasje av fluor fra partiklene 

Det ble undersøkt hvor mye fluor som ble værende i partiklene etter 4 uker etter lagring ved 4 

grader Det ble observert en reduksjon i mengde innkapslet fluor etter 4 uker. Kun 2,2 % var 

igjen i nanopartiklene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-32: Mengde innkapslet fluor målt for 0,09 % alginat i 0,1 M NaCl (ratio 25:75) 1 dag og 4 uker etter 

produksjon. Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt mengde innkapslet fluor fra tre paralleller.  
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7. Diskusjon 

7.1 Fremstilling av alginat nanopartikler kryssbundet med sink  
 

Ved fremstilling av nanopartikler ble det tatt utgangspunkt i at alginat er et negativt ladet 

biopolymer, og at geldannelse kan induseres ved tilsats av kationer. Den primære metoden for 

geldannelse er ved å kryssbinde negativ ladede karboksylsyregrupper med divalente kationer. 

Hydrofobe interaksjoner og hydrogenbindinger vil også kunne bidra til geldannelse. 

Nanopartikler av alginat ble fremstilt ved å bruk sink kationer som divalente kryssbindere. 

Det ble tidlig oppdaget at det ble dannet nanopartikler istedenfor gel når det ble brukt lave 

alginat og sinkklorid konsentrasjoner. I motsetning til alginat gel, kan alginat nanopartikler 

fremstilles ved fortynnende alginat konsentrasjoner (under overlapskonsentrasjonen) (64). 

Det var ønskelig å bestemme den høyeste og laveste alginatkonsentrasjonen som kunne 

inkluderes i formuleringen og fortsatt få nanopartikler. Konsentrasjonsområdet der det var 

mulig å danne nanopartikler av alginat var lite. Ved den høyeste alginatkonsentrasjonen 0.10 

% kunne ikke kryssbindende nanopartikler fremstilles, istedenfor ble det dannet store 

partikler/flokkulater. Dette har også blitt sett tidligere for andre polymersystemer, årsaken til 

dette er at interpartikulær kryssbinding fremmes ved for høye alginatkonsentrasjoner (64). 

Ved den laveste alginatkonsentrasjonen 0.03 % ble det ikke observert tilstedeværelse av 

nanopartikler. Under forsøket ble også sinkkonsentrasjonen justert, og det ble tidlig oppdaget 

at mengde sink var av betydning for fremstilling av nanopartikler. Det var også 

hensiktsmessig å se om tilsats av salt påvirket formuleringens karakteristiske egenskaper.  

For polyelektrolytten alginat er konformasjonen i en vandig løsning avhengig av 

ioniseringsgraden, hvor dette igjen styres av løsningens pH. pKa verdien til mannuronsyre og 

guluronsyre er henholdsvis 3,38 og 3,65 (46). I rent vann vil alginatkjedene være ladet på 

grunn av en pH verdi høyere enn pKa verdiene til mannuronsyre og guluronsyre og ha en 

utstrakt konformasjon. Denne utstrakte konformasjonen skyldes elektrostatisk repulsjon 

mellom de negativ ladede karboksylsyregruppene (se figur 7-1a). Tilsats av monovalent salt 

slik som natriumklorid vil kunne skjerme de negative ladningene i polymerkjeden. Dette 

resulterer i en reduksjon av elektrostatisk repulsjon mellom de negativ ladede 

karboksylgruppene i polymerkjeden og en økt aggregeringstendens. Dette fremmer dannelsen 

av mindre og coilformede alginatenheter (se figur 7-1b). Disse mindre og coilformede 
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alginatenhetene som består av mer enn en alginatkjede dannes mest sannsynlig på grunn av at 

alginatkjedene assosieres med hverandre gjennom hydrogenbindinger eller hydrofobe 

interaksjoner (64, 65). Figur 7-1 illustrerer tydelig at fremstilling av kryssbunnende 

nanopartikler påvirkes av løsningsmidlets ionesyrke.  

Jonassen med flere (2013) observerte en stor størrelsesverdi for amidert pektin løst i vann og 

en reduksjon i størrelsesverdi ved tilsats av natriumklorid (fra ~620 nm til ~360 nm). 

Polymeren alginat viste samme tendens; de store størrelsesverdiene som ble observert for 

alginatenhetene fremstilt i vann skyldes mest sannsynlig dannelse av store aggregater eller 

polymer nettverk, som dannes på grunn av intermolekylære hydrogenbindinger eller alginat 

sin høye Mw. Ved tilsats av natriumklorid viste alle tre alginatkonsentrasjonene; 0.05 %, 0.07 

% og 0.09% en reduksjon i partikkelstørrelse fra mikrometer til nanometer. 

Aggregeringstendensen øker ved tilsats av monovalente salter som forklart i avsnittet over. 

Dette skyldes mest sannsynlig skjerming av de negative ladningene på alginatkjeden. Denne 

skjermingen vil redusere repulsjonskreftene mellom de negative ladede 

karboksylsyregruppene og på denne måten kunne øke både inter- og intramolekylær 

interaksjon mellom alginatkjedene og fremme dannelse av partikler. Figur 6-2a og 6-2b 

illustrer at ved tilsats av natriumklorid ble det observert tilstedeværelse av nanopartikler. 

Tilsats av natriumklorid vil også øke polymerløsningens overlapskonsentrasjon og på denne 

måten forhindre dannelse av polymernettverk (64). Til tross for at det ble observert en 

reduksjon i størreselsesverdi ved tilsats av natriumklorid resulterte det i dannelse av partikler 

med stor størrelsesfordeling (en PDI verdi tilnærmet lik 1 se figur 6-2d), sammenlignet med 

alginatenhetene fremstilt i vann uten tilsats av natriumklorid (en PDI verdi tilnærmet lik 0.5 

se figur 6-2c). Dette observerte også Jonassen med flere (2013) for lavmetoksylert pektin. 

Dette kan forklares ved at alginat orienterer seg på en spesiell måte i vann og ved tilsats av 

natriumklorid skjer det en omordning i alginatkjedene, dette resulterer i et mer polydisperst 

system (61, 64). 

Ved tilsats av ZnCl2 til alginatsuspensjoner fremstilt i vann, ble det observert dannelse av et 

halv-fortynnet polymernettverk istedenfor kryssbindende nanopartikler (figur 7-1c). Dette 

forklarer observasjon av de store PDI verdiene (se figur 6-2c) og de multimodale 

intensitetsplottene (se figur 6-3a). Multimodale intensitetsplott er typisk for partikkelløsninger 

med ulik størrelsesfordeling og halvfortynnedepolymerløsninger (64).  Jonassen med flere 

(2012) observerte samme resultat ved fremstilling av nanopartikler fra polymeren kitosan som 

er et positivt ladet polyelektrolytt. Når kitosan ble løst i vann og tilsatt den negative 
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kryssbinderen tripolyfosfat, ble det observert tilstedeværelse av store partikler sammenlignet 

med kitosan løst i 0.05 M NaCl. Jonassen med flere (2012) forklarte denne observasjonen; 

ved at monovalente salter vil redusere tendensen for inter-kjede kryssbinding (61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 7-1: Eksempel på enkel skjematisk fremstilling av alginat før kryssbinding (a) i vann og (b) NaCl, og etter 

kryssbinding med ZnCl2 (c) i vann og (d) NaCl. Knutepunktene er tegnet med rødt (64). 

ZnCl2 kan kryssbinde de negative ladede karboksylsyregruppene både via interpartikulære og 

intrapartikulære interaksjoner. Intermolekylære interaksjoner kan forklares som bindinger 

mellom ulike alginatkjeder eller alginatenheter og fremmer en økning i partikkelstørrelse; 

mens intramolekylære interaksjoner er bindinger innenfor samme polymerkjede og fremmer 

en minking i partikkelstørrelse. Ved tilsats av ZnCl2 til alginatsuspensjonene fremstilt i 

saltløsning vil de intramolekylære bindingene mellom de negative ladede 

karboskylsyregruppene innenfor samme alginatkjeden fremmes og på denne måten redusere 

tendensen for intermolekylær kryssbinding mellom polymerkjeder (61). Derfor vil det 

observeres dannelse av mindre partikler og partikler med lavere PDI verdi sammenlignet med 

polymerenheter fremstilt uten tilsats av ZnCl2. Men en ytterligere økning i sinkkonsentrasjon 

etter at minimum størrelsesverdi oppnås, fører til en økning i størrelsesverdi. Årsaken til dette 

er at videre tilsats av ZnCl2 favorisere intermolekylær assosiasjon mellom 
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alginatmolekylene/kjedene og det dannes aggregater ved at Zn2+ vil danne ioniske broer 

mellom partiklene (se figur 6-2b og 6-2d) (66). De store PDI verdiene som observeres 

uavhengig av alginatkonsentrasjon og ionestyrke, kan forklares av at det oppstår 

intermolekylære kryssbindinger mellom alginatenheter. Slike intermolekylære kryssbindinger 

kan resultere i dannelse av stav-lignende partikler, som viser multimodale intensitetsplott  

(64). 

Som nevnt tideligere illustrerer figur 6-2a og 6-2b at de høyeste alginatkonsentrasjonen ga de 

største alginatenhetene. Dette ble observert uavhengig av ionestyrker og ZnCl2:alginat ratio. 

Årsaken til dette skyldes mest sannsynlig nærværet av flere polymerkjeder som øker 

sannsynligheten for kontakt mellom alginatkjedene (intermolekylær assosiasjon) og fører til 

økt aggregeringstendens ved høye alginatkonsentrasjoner (61, 64). 

Ved ionestyrken 0.025 M NaCl ble det ikke observert tilstedeværelse av nanopartikler da 

intensitetsplottene var multimodale. Denne observasjonen indikerer at ionetsyrken 0.025 M 

NaCl ikke er stor nok til å kunne skjerme de repulsive kreftene og fremme intramolekylære 

kjede assosiasjon (61, 64). Ved å øke ionestyrken fra 0.025 M NaCl til 0.05 M NaCl ble det 

observert en reduksjon i størrelse. Årsaken til dette er at videre tilførsel av natriumklorid vil 

skjerme en større andel av de repulsive kreftene og indusere en større sammentrekning av 

alginatenhetene i løsning. Ved å fortsette å øke løsningen ionestyrke til 0.075 M NaCl ble det 

observert en mer effektiv skjerming av ladningene, og en videre reduksjon i størrelse for ratio 

25:75 og 30:70. Men som nevnt tideligere i kapittel 6.2.2 ble det observert en økning i 

størrelsesverdi for ratio 20:80, ved å øke ionestyrken fra 0.05 M NaCl til 0.075 M NaCl. 

Denne observasjonen kan forklares ved at ionestyrken 0.075 M NaCl blir for høy for ratio 

20:80 og intermolekylær assosiasjon mellom alginatenhetene favoriseres og fremmer 

aggregering. Aggregering som resulterer i en økning i størrelsesverdi er i dette tilfellet mer 

fremtreden enn sammentrekning av alginatkjedene (61). Denne teorien er også i samsvar med 

PDI verdiene, hvor figur 6-9 illustrer en stor PDI verdi for polymerenhetene fremstilt ved 

0.075 M NaCl (ratio 20:80), noe som indikerer tilstedeværelsen av aggregater. 

Reduksjon i partikkelstørrelse som ble observert ved nærvær av ZnCl2 for både formuleringer 

fremstilt i vann og saltløsning indikerer at de intrapartikulære kreftene er mer dominerende 

enn de interpartikulære kreftene. Dette bør derfor resulterer i dannelsen av mer kompakte 

partikler og en reduksjon i transmittansverdi (økt turbiditet). En annen hypotese som 

forsterker teorien om mer kompakte partikler, er at alginatet som ble brukt under forsøket 
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hadde et høyt guluronsyreinnhold. G-blokker har en høyere affinitet overfor divalente ioner 

sammenlignet med M-blokker. Men resultatene var ikke som forventet, det ble ikke observert 

store forandringer i transmittansverdi ved tilsats av ZnCl2. Årsaken til dette kan skyldes svake 

intramolekylære krefter, slik at det dannes mindre kompakte alginatenheter ("løse"/myke 

alginatenheter). Jonassen med flere (2013) observerte heller ingen signifikant forskjell i 

transmittansverdi for lavmetoksylert pektin ved tilsats av ZnCl2. Til tross for at endringene i 

transmittansverdi var små ved tilsats av ZnCl2, kunne en observere en liten reduksjon i 

transmittansverdi med økende kryssbinder konsentrasjon. Som forventet ga formuleringene 

med høyest alginatkonsentrasjon de lavest transmittansverdiene. Det skyldes mest sannsynlig 

at disse partiklene var de største. Årsaken til at transmittansverdien økte med økende 

ionestyrke, kan skyldes polymerenhetenes størrelse ble redusert (dannes mindre partikler) 

med økende ionestyrke, eller at polymerenhetene ble mindre kompakte (64).  

 

Figur 6-5a, 6-5b og 6-10 illustrer at alle alginatenhetene som ble fremstilt uavhengig av 

alginatkonsentrasjon, sink:alginat ratio og ionestyrke viste negativ zetapotensialet. Dette 

skyldes tilstedeværelse av negativ ladede karboksylgrupper på alginatet. Polymerenhetene 

fremstilt i vann hadde en høyere zetapotensialverdi sammenlignet med polymerenhetene 

fremstilt i saltløsning. Årsaken til dette er at dersom ionestyrken økes så vil 

frastøtningskreftene minkes ved at de negative ladningene på alginatkjeden skjermes og dette 

vil redusere zetapotensialet. Tilførsel av ZnCl2 vil resultere i en ytterligere reduksjon i 

zetapotensialverdi, da Zn2+ vil kryssbinde de negativt ladede karboksylgruppene. 

Suspensjonen med høyest sinkkonsentrasjoner gir lavest zetapotensial absoluttverdi, fordi en 

større andel av de negative ladede karboksylsyregruppene kryssbindes. Zetapotensialverdien 

ble redusert med økende alginatkonsentrasjoner, årsaken til dette er at ionestyrken øker med 

økende alginatkonsentrasjon (64). Den absolutte zetapotensial verdien ble målt til ~30 mV for 

alle formurleringene fremstilt i saltløsning, en slik verdi indikerer tilstedeværelsen av stabile 

partikler.  

 

Det ble observert en reduksjon i pH med økende ionestyrke, årsaken til dette er at 

saltløsninger har en lavere pH verdi sammenlignet med vannløsninger. Ved tilsats av ZnCl2 

observeres det en ytterligere reduksjon i pH. Dette skyldes at ZnCl2-løsningen har en lavere 

pH sammenlignet med alginatløsning. En endring i pH kan forandre på ladningene til 

alginatkjeden, men siden endringene i pH verdi var såpass små og pH verdien var høyere enn 

alginatkjedenes pKa verdi, var slike forandringer av lite betydning.  
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Hovedfokuset med oppgaven var å formulere nanopartikulære systemer basert på 

polysakkaridet alginat for bruk i munnhulen. pH i munnhulen uten tilstedeværelse av mat eller 

annen drikke ligger i området 6.7-7.4. Suspensjonene som ble fremstilt hadde for lav pH til å 

kunne brukes i munnhulen. Det ble valgt å tilsette base til suspensjonen laget av 0.07 % 

alginat i 0.05 M NaCl med ratio 25:75 slik at pH ble 7. I pH området minst 2 pH-enheter 

høyere enn alginat sin pKa-verdi tenkes det at syregruppen er fullstendig ionisert (67). Før 

tilsats av base hadde suspensjonen en pH verdi på ~4.7,det vil si ca. 1 pH-enhet høyere enn 

alginat sine pKa-verdier (som er henholdsvis 3.38 og 3.65). Ved å øke pH verdien til ~7, så 

ville karboksylsyregruppene i alginatkjeden bli fullstending protonert. Dersom alginatkjedens 

ioniseringsgraden øker kan dette resultere i at ZnCl2 kryssbinder de negativ ladede 

karboksylsyregruppene sterkere. Resultatet vil kunne bli partikkler med mindre størrelse, men 

som nevnt tidligere i siste del av kapittel 6.2.1 ble det ikke observert store endringer i 

partiklenes karakteristiske egenskaper. Det ble derfor bestemt at partiklene skulle fremstilles 

uten tilsats av base, og at man eventuelt i fremtiden kan justere pH etter at partiklene er 

fremstilt.  

  

7.2 Innkapsling av ulike modellsubstanser  
 

7.2.1 Innkapsling av fluor  
 

Basert på resultatene fra forsøkene i første del av oppgaven, ble det bestemt at 0.09 % og 0.07 

% alginat i 0.05 M NaCl (ratio 25:75) skulle bli brukt videre i studien. Forsøket skulle 

avdekke hvilken polymerkonsentrasjon som ga nanopartikler med høyest mengde innkapslet 

fluor. Resultatene ble observert ved å måle og beregne mengde innkapslet fluor, og ved å 

studere hvordan de karakteristiske egenskapene til nanopartiklene ble endret ved tilsats av 

0.05 % (w/w) fluor. Som nevnt tideligere i kapittel 6.3.1 ble det observert at litt mer fluor (6.1 

%) ble kapslet inn i nanopartiklene fremstilt av 0.09 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 25:75) 

sammenlignet med 0.07 % (5.3 %). Det ble derfor sett på hvordan en økning i ionestyrke for 

suspensjonen laget av 0.09 % ville påvirke mengde innkapslet fluor i nanopartiklene. Det ble 

konkludert med at en økning i ionestyrke ikke påvirket mengde innkapslet fluor. 0.05 M NaCl 

ga de mest reproduserbare resultatene, og derfor de mest tilfresstillende nanopartiklene 

sammelignet med 0.075 M og 0.1 M NaCl.  
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Uavhengig av alginatkonsentrasjon og ionestyrke, ble det ved innkapsling av fluor forventet å 

observere en liten økning i størrelsesverdi fordi en får fluorioner inne i nanopartiklene. Men 

resultatene viste det motsatte. Denne observasjonen kan skyldes at nanopartikler har åpne 

hulrom/porer som F- som er et enkelt negativ ladet atom vil kunne bevege seg inn og ut av. 

Andre årsaker til at det observeres en reduksjon i størrelsesverdi ved tilsats av fluor er at 

utenom elektrostatiske interaksjoner med Zn2+, er det ingen andre interaksjoner som vil holde 

F- fast inne i nanopartiklen. F- vil blant annet frastøtes av de negative ladede 

karboksylsyregruppene. Disse hypotesene støttes av resultatene som ble observert; svært små 

mengder med fluor ble kapslet inn i nanopartiklene. Til tross for at beregninger viste at tilsats 

av F- ikke ville øke ionestyrken til suspensjonene veldig, vil en økning i ionestyrke kunne føre 

til en ytterligere skjerming av de negative ladningene i alginatkjeden og på denne måten være 

med på å redusere partikkelstørrelsen. Reduksjon i partikkelstørrelse vil også kunne føre til 

økte transmittansverdier (64). Ut ifra resultatene ble det ikke konkludert med en økning i 

transmittansverdi for suspensjonen som inneholdt fluor, da det var store feilmarginer i 

resultatene. 

Økning i PDI ved tilsats av fluor uavhengig av alginatkonsentrasjon og ionestyrke indikerer 

tilstedeværelsen av partikler med stor størrelsesfordeling. Det ble observert en høy PDI verdi 

for suspensjonene fremstilt i 0.1 M NaCl ved tilstedeværelse av fluor, sammenlignet med 

suspensjonene fremstilt ved 0.05 M NaCl og 0.075 M NaCl. Denne store 

størrelsesfordelingen kan skyldes at alle nanopartiklene ikke får kapslet inn like store 

mengder med fluor. De som har kapslet inn mest får derfor mest sannsynlig en annen 

størrelsesverdi sammenlignet med de som har kapslet inn mindre mengder med fluor.  

Uavhengig av alginatkonsentrasjon og ionestyrke vil tilsats av monovalente salter kunne 

redusere zetapotensialets absoluttverdi. Fluor har evnen til å kunne skjerme de negative 

ladede karboksylsyregruppene og redusere frastøtningskreftene mellom partiklene. Men siden 

ionestyrken økes veldig lite ved tilsats av fluor, ble ikke en reduksjon i zetapotensialverdi 

observert ved tilsats av fluor.  

Uavhengig av alginatkonsentrasjon og ionestyrke vil pH verdien øke ved tilsats av NaF. 

Årsaken til dette er at når NaF oppløses i vann, vil Na+-ionene eksistere som et positivt ladet 

atom, mens F- vil ta et hydrogenion fra vann. Det dannes OH-- ioner som øker løsningens pH 

verdi.  
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Som nevnt tidligere ble det observert at større mengder med fluor ble kapslet inn ved den 

høyeste alginatkonsentrasjon 0.09 %. Dette skyldes mest sannsynlig at det dannes større 

partikler ved høyere alginatkonsentrasjon, og på denne måten inkorporeres større mengder 

med fluor. Liu med flere (2007) undersøkte hvor mye fluor som kunne kapsles inn i kitosan 

nanopartikler ved en nøytral pH, og observerte at 10 % fluor ble kapslet inn. Årsaken til 

innkapsling av litt større mengder med fluor sammenlignet med alginat kan være fordi 

amingruppene i kitosan har en pKa verdi rundt 6.3-6.4. Dette betyr at ved en nøytral pH, er 

noen av kitosan sine amingrupper ladet, og har derfor større evne til å binde fluor via 

elektrostatiske interaksjoner (29, 68). Amingruppene i kitosan er ikke fullstendig protonert 

ved en nøytral pH. Dette kan være årsaken til at ikke mer enn 10 % fluor ble kapslet inn. Til 

tross for at den beste alginatnanopartiklene (0.09 % i 0.05 M NaCl ratio 25:75) kapslet inn 

kun ~6 % fluor er ikke dette så overraskende med tanke på at fluor er et stoff som er svært 

godt løselig i vann og kan frastøtes av de negative ladede kraboksylsyregruppene i 

alginatkjeden.  

Det ble tilslutt undersøkt om en økning i pH kunne påvirke mengde fluor som ble kapslet inn. 

Det viste seg at pH ikke påvirket mengde innkapslet fluor (resultatene er ikke presentert). I 

kapittel 6.2.1 ble det observert at partikkelkarakteristikken endret seg lite ved tilsats av base, 

derfor var det lite sannsynlig at mengde innkapslet fluor ville påvirkes ved tilsats av NaOH. 

Men det ble tenkt at dersom pH verdien økte så kunne fluor frastøtes mer av de negative 

ladede karboksylsyregruppene. Suspensjonene fremstilt med fluor hadde en pH verdi (~ 6) 2 

pH-enheter høyere enn alginat sin pKa verdi, og karboskyslsyregruppene er antagelig 

fullstendig ionisert.  

7.2.2 Nanopartikler av alginat, ZnCl2 og cetylpyridin  
 

Basert på resultatene med fluor; ble det bestemt å prøve å fremstille nanopartikler av alginat, 

ZnCl2 og det antibakterielle midlet, cetylpyridinklorid. Det viste det seg at det ikke var mulig 

å produsere de to type partiklene på samme måte, da den ioniske interaksjonen mellom CP og 

alginat påvirker prosessen. CP dissosierer i vann, til Cl- og positivt ladet cetylpyridin. CP vil 

derfor mest sannsynlig ikke befinne seg inne i hulrommene til alginatenhetene slik som fluor, 

men heller være assossiert med de negative ladede karboksylsyregruppene i alginatkjeden. I 

tillegg til at CP assosieres med alginatkjedene via elektrostatiske interaksjoner mellom positiv 

ladet ammoniumioner og uronsyreenhetene i alginatkjeden, vil CP også kunne assosiere seg 

med alginatenhetene via hydrofobe interaksjoner. Disse hydrofobe interaksjonen oppstår 
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mellom alginatkjedene og CP sin lange hydrokarbonkjede (29). I tillegg ble det i de 

innledende forsøkene vist at det ikke var mulig å fremstille nanopartikler av alginat, ZnCl2 og 

CPC i saltløsning, men kun i vannløsning. I saltløsning vil de negative ladede karboksylsyre 

gruppene i alginatkjeden skjermes, og redusere interaksjon mellom alginat og CP. De 

innledende forsøkene viste også at det kun var behov for små mengder med sinkklorid for å 

danne nanopartikler. Mest sannsynlig observeres det flokkulater ved tilsats av NaCl og høyere 

konsentrasjoner av ZnCl2 ved at CP ikke får assosiert seg med alginatkjedene på en riktig 

måte.  

Zahoor med flere (2005) undersøkt hvor stor mengde av de antituberkulære virkestoffene 

rifampicin, isoniazid og pyrazinamide som kunne kapsles inn i alginatnanopartikler. De 

observerte at ~90 % av virkestoffene ble kapslet inn. Rifampicin som er det mest komplekset 

stoffet i struktur ble kapslet inn best. I en annen studie viste Rajaonarivony med flere (1992) 

at tilnærmet 100 % (97-99 %) doxurubicin assosierte seg med alginatnanopartiklene. De 

foreslo at denne observasjonen skyldes doxorubicin sin store affinitet til polymerkjeden og at 

doxorubisin sin aminogruppe assosierer seg med uronsyreenhetene i alginat (29, 44, 69). 

Forsøkene til Zahoor med flere (2005), Rajaonarivony med flere (1992) og Liu med flere 

(2007) tydet på at CP ville være et godt egnet virkestoff som vil kunne assosiere seg med 

alginatnanopartiklene. I studiene til Zahoor med flere (2005) og Rajaonarivony med flere 

(1992) ble også en positiv ladet polymer tilsatt for å styrke partiklene ytterligere. Zahoor med 

flere (2005) benyttet kitosan, mens Rajaonarivony med flere (1992) benyttet poly-L-lysin. 

Årsaken til at poly-L-lysin og kitosan ikke ble testet ut i denne studien er fordi det har blitt 

rapportert motstridende resultater for kitosan og at poly-L-lysin kan være toksisk (69, 70).  

Resultatene ble som forventet; den beste formuleringen viste at 94.0 % CP assosierte seg til 

nanopartiklene. Den store molekylstørrelsen, postiv ladning og hydrokarbonkjede, er årsaken 

til at større mengder med CP inkorporeres til alginatenehetene sammenlignet med fluor. Den 

viktigste interaksjonene er den elektrostatiske interaksjonen mellom CP sin positive ladet 

ammoniumgruppe og alginat sine negative ladede karboksylsyregruppe. Denne teorien støttes 

også av studien som Lui med flere (2007) gjennomførte. Lui med flere (2007) viste at kun 14 

% CP ble assosiert til kitosannanopartiklene, ved en nøytral pH. Denne pH verdien er over 

kitosan sin pKa verdi. Ved denne pH verdien vil de fleste amingruppene i CP molekylet være 

deprotonert og assosierer seg derfor mest sannsynlig til kitosanenhetene kun via hydrofobe 

interaksjoner (29).   



Diskusjon 

   86 
 

Til tross for at resultatene for suspensjonen fremstilt av 0.07 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 

25:75) med 0.005 % CPC ikke ble illustrert i resultatkapitelet, på grunn av tilstedeværelse av 

synelige flokkulater i suspensjonen, ble størrelsesverdien målt. Det ble målt tilstedeværelse av 

partikler med en størrelse på 626.1 nm, en dobling i partikkelstørrelse sammenlignet med 

alginatenheter kun kryssbundet med ZnCl2 uten tilsats av CPC (292.4 nm). Som forventet var 

også størrelsen til alginat/CP partikler mye større sammenlignet med alginat/fluor partikler 

(270.1 nm). Liu med flere (2007) observerte det samme resultatet for kitosan og CPC (29).  

Rajaonarivony med flere (1992) foreslo at dersom doxorubicin ble tilført alginatløsningen før 

CaCl2, hadde resultatet vært dannelse av større partikler, istedenfor nanopartikler (44). Dette 

var i samsvar med våre resultater. Dersom en sammenligner resultatene for suspensjonene 

fremstilt av 0.05 % og 0.07 % alginat i vann (ratio 0:100, se figur 6-2a) med suspensjonen 

fremstilt av 0.05 % og 0.07 % alginat i vann (ratio 0:100) med 0.005 % CPC (se figur 6-25 og 

6-26); observerer en ikke store forandringer i PDI verdi, men det observeres en tydelig 

reduksjon i størrelsesverdi. Uten tilsats av CPC er størrelsesverdien ~1200 nm, ved tilsats av 

CPC er reduseres størrelsesverdien ~500 nm. Til tross for at suspensjonene inneholdt små 

mengder med CPC, ble det tydelig observert at størrelsen til alginatenheten ble redusert selv 

ved fravær av ZnCl2. Til tross for at CP som er et positivt ladet molekyl ikke har samme 

funksjon som en kryssbinder, binder den mest sannsynlig de negativ ladede 

karboksylsyregruppene eller orienterer seg med alginatkjeden, og gir alginatenhetene en mer 

kompakt struktur. Årsaken til at suspensjonene i vann med CP ikke ble benyttet i studiet, var 

fordi det ble observert utfelling et par timer etter tilberedning. Årsaken til utfelling skyldtes 

mest sannsynlig at det tok litt tid før det skjedde en assosiasjon mellom alginat og CP.  

Det var først etter tilsats av små mengder med sink (sink:alginat ratio 3:97) at det ble 

observert klare transparente løsninger uten tilstedeværelse av synlige flokkulater. Årsaken til 

at sink må tilsettes, skyldes mest sannsynlig at sink kryssbinder polymerkjeder og at CP 

assosierer seg via elektrostatiske interaksjoner til disse alginatenhetene og gir partiklene en 

mer veldefinert struktur. Ved tilsats av større mengder med sink ble det ved mikroskopisk 

inspeksjon observert en større andel av flokkulater. Overskudd av mengde kryssbinder vil 

kunne fremme aggregering og kryssbinde polymerenhetene interpartikulært (60). Til tross for 

at ratio 10:90 for suspensjonene fremstilt både i 0.05 % alginat og 0.07 % alginat viste lavest 

størrelsesverdi og PDI verdi var dette ikke de mest stabile suspensjonene. Ved mikroskopisk 

inspeksjon kunne en observere tilstedeværelsen av flokkulater i denne suspensjonen.  
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7.3 Stabilitet  
 

Hvor godt nanopartiklene i en suspensjon klarer å motstå flokkulering og aggregering over 

lengre tid er med på å bestemme deres stabilitet. Aggregering- og flokkuleringstendensen kan 

motstås dersom partiklene har store repulsive krefter. Men dersom de har lite eller ingen 

repulsive krefter vil aggregering/flokkulering eller koagulasjon kunne finne sted. En metode 

for å øke formuleringens lagringsstabilitet, er å frysetørke nanopartiklene.  Men selv ved 

nærvær av en cryoprotectant kan polymerbaserte nanopartikler være ustabile under 

frysetørkningsprosessene. Tilsats av cryoprotectant vil også kunne forandre de karakteristiske 

egenskapene til nanopartiklene. Dette er noen av årsakene til hvorfor det er viktig å evaluere 

stabiliteten til nanopartiklene (60).  

Stabiliteten ble undersøkt for formuleringer fremstilit i 0.1 M NaCl. Ved å øke 

elektrolyttkonsentrasjonen reduseres graden av repulsivekrefter mellom partiklene, og en 

observerer en minking i zetapotensialverdi. Dersom den absolutte zetapotensialverdien er over 

30 mV, sies det at partiklene er stabile. Til tross for at formuleringene med en ionestyrke på 

0.1 M NaCl viste noe lavere absolutt zetapotensial verdi enn 30 mV, ble det verken observert 

en økning i størrelsesverdi eller transmittansverdi for formuleringene fremstilt både med og 

uten fluor. Dette skyldtes mest sannsynlig at zetapotensialverdien var ~30 mV og 

partikkelstørrelsen var liten og da fremmes mest sannsynlig ikke aggregering, og 

repulsjonskreftene er dominerende. Til tross for at stabiliteten ikke ble undersøkt for de andre 

formuleringene fremstilt i saltløsning, kan det tenkes at de også vil være stabile over en 

periode på 4 uker, da de også hadde en absolutt zetapotensial verdi ~30 mV. Det ble ikke 

valgt å gjøre stabilitetsstudier for formuleringene i vann, da de ikke inneholdt nanopartikler. 

Til tross for at de hadde en absoutt zetapotensial verdi ~70 mV, vil de mest sannsynlig være 

ustabile på grunn av tilstedeværelsen av store partikler (60).  

Til tross for at det ble observert ubetydelige forandringer i partikkelstørrelse-, zetapotensial-, 

transmittans- og pH-verdi etter en periode på 4 uker, skyldes en reduksjonen i 

størrelsesfordeling for formuleringene som inneholdt fluor, mest sannsynlig lekkasje av fluor 

fra partiklene. Omtrent 2 % fluor var innkapslet etter 4 uker, derfor blir størrelsesfordelingen 

omtrent det samme som for partiklene uten tilsats av fluor. 
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8. Konklusjon  
 

Denne studien har vist at det er mulig å fremstille nanopartikler av polysakkaridet alginat ved 

å bruke ZnCl2 som kryssbinder og i nærvær av natriumklorid. I rent vann ble det ikke fremstilt 

nanopartikler, men det ble observert tilstedeværelse av mikropartikler eller et makroskopisk 

polymernettverk. Denne studien har også vist at det er mulig å fremstille partikler av alginat i 

nanometerområde ved nærvær av natriumklorid, uten tilsats av kryssbinder. Disse resultatene 

skyldes at alginatkjedene orienterer seg på en spesiell måte ved nærvær av monovalent salt, 

og dette fremmer dannelsen av nanopartikler. Det kan konkluderes med at løsningens 

ionestyrke er en viktig parameter ved fremstilling av nanopartikler av alginat. 0.09 % alginat 

var den høyeste alginatkonsentrasjonen og 0.05 % alginat var den laveste 

alginatkonsentrasjonen som ga tilfresstillende nanopartikler.  

 

Partikkelkarakteristikken (størrelse, størrelsesfordeling, zetapotensialet, transmittans og pH) 

kunne endres ved å justere på  alginatkonsentrasjonen, ionestyrken eller sink:alginat ratioen. 

Alginatkonsentrasjonen var en signifikant faktor for partikkelstørrelsen; en økende mengde 

alginat resulterte i dannelse av partikler med stor størrelsesverdi. Ved å øke ionestyrken, ble 

det observert en reduksjon i størrelse, størrelsefordeling, zetapotensialets absoluttverdi og pH. 

Transmittansverdiene økte med økende ionestyrke. Partikkelkarakteristikken ble spesielt 

påvirket av å øke sink:alginat ratioen, som først resulterte i en reduksjon i størrelsesverdi, 

størrelsesfordeling, zetapotensialets abslouttverdi og pH. Transmittansverdiene ble lite 

påvirket av sink:alginat ratioen. Dersom det ble tilsatt mer sink etter at minmium størrelses- 

og størrelsesfordelingsverdi var oppnådd ble det observert at størrelsesverdien og 

størrelsesfordelingen begynte å øke igjen. Denne observasjonen kan forklares ved 

konkurranse mellom intra-og intermolekylære kryssbinding. Ved lave sinkkonsentrasjoner er 

det de intramolekylære kreftene som dominerer mens ved økende sinkmengde vil de 

intermolekylære kreftene bli mer fremtredende.  

 

Partikkelkarakteristikkene viste at 0.07 % og 0.09 % alginat i 0.05 M NaCl (ratio 25:75) ga de 

beste nanopartiklene. Begge disse nanopartikkel suspensjonene ble benyttet til å kapsle inn 

fluor. I nanopartiklene fremstilt av 0.09 % alginat ble det kapslet inn litt mer fluor enn i 

formuleringen fremstilt av 0.07 % alginat. For nanopartiklene fremstilt av 0.09 % alginat ble 

det undersøkt hvilken effekt ionestyrken hadde på innkapslingsmengden. De mest 
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reproduserbare nanopartiklene som ga best innkapslingsmengde var 0.09 % alginat i 0.05 M 

NaCl ratio 25:75 med 0.05 % NaF. 6.1 % fluor ble innkapslet.  

 

Denne studien har også vist at det er mulig å fremstille nanopartikler av alginat, ZnCl2 og 

cetylpyridin (CP). Nanopartiklene ble dannet som et resultat av ioniske interaksjoner mellom 

de negativt ladede karboksylsyregruppen i alginatkjeden og sink, og mellom den positive 

ladede ammoniumgruppen til CP og de negativ ladede karboksylsyregruppene i alginatkjeden. 

For å kunne fremstille suspensjoner uten tilstedeværelse av synlige aggregater måte de ulike 

parametrene justeres nøye: alginatkonsentrasjonen, ZnCl2:alginat ratio, 

cetylpyridinkonsentrasjon, pH og ionestyrken. De viktigste funnene var at det kun var mulig å 

fremstilles nanopartikler i vann med tilsats av litt sink.  Det ble målt og beregnet at 94 % CPC 

var assosiert til de beste nanopartiklene som var fremstilt av 0.07 % alginat i vann sink.alginat 

ratio 3:97 med 0.003 % CPC.  

 

Det ble observert små forskjeller i stabilitet for nanopartiklene fremstilt av alginat 0.09 % i 

0.1 M NaCl ZnCl2:alginat ratio 25:75 både med og uten fluor etter en måned og partiklene 

anses som stabile. Det ble imidlertid observert en reduksjon i mengde fluor som befant seg 

inne i partiklene etter en måned. Det at nanopartikler er stabile i suspensjon over flere uker er 

med på å gjøre fremstillingsprosessen mye enklere; fordi frysetørkning kan unngås.  
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