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SAMMENDRAG 

Infeksjoner i munnhulen er et utbredt problem hos enkelte pasientgrupper. Noen orale 

infeksjoner kan behandles lokalt. Ved bruk av klorheksidin, et bredspektret antiseptikum, 

kan grampositive og gramnegative bakterier, samt noen sopper drepes. Med legemidler 

følger ofte bivirkninger. Klorheksidin adsorberes til tannoverflaten og frigir legemiddel over 

tid. Dette kan føre til misfarging av tenner og tannfyllingsmaterialer. For å motvirke 

misfarging kan innkapsling av klorheksidin i liposomer tenkes å være en tilnærming.  

En metode utviklet for å gi høy innkapslingseffektivitet i liposomer er DRV-metoden. Denne 

metoden går ut på å fryse ned og frysetørke en blanding av liposomer og stoffet som ønskes 

innkapslet etterfulgt av rehydrering med et lite volum. I denne studien ble DRV-metoden 

først etablert ved bruk av et fluorescerende stoff (CF), for så å tilpasse den for innkapsling av 

kationiske forbindelser, lidokain hydroklorid og klorheksidin diglukonat.  

Mengde innkapslet stoff ble bestemt ved å sentrifugere prøveløsningen i 

oppkonsentreringsrør for så å kvantifisere mengde i filtratet ved å måle absorbans. 

Innkapslingen viste seg å være suksessfull med en innkapslingsprosent i området 20-22 % for 

lidokain hydroklorid og 93-94 % for klorheksidin diglukonat.  

Stabilitet av klorheksidin liposomer ble undersøkt ved å måle størrelse, zetapotensiale og 

lekkasje ved oppbevaring i kjøleskap (2-8 ℃). Størrelse og zetapotensiale var stabile ved 

målinger over en periode på 2-3 måneder. Lekkasje lå i området 3-5 %. Ved utsettelse for 35 

℃ ble det frisatt 4-12 % klorheksidin diglukonat i løpet av 7 ½ time. Det kan konkluderes 

med at innkapsling av klorheksidin i liposomer ved DRV-metoden ga høy 

innkapslingseffektivitet og stabilt produkt.  

Etter å ha opprettet en reproduserbar metode ble det undersøkt om klorheksidin innkapslet 

i liposomer ga mindre eller ingen misfarging av tannfyllingsmaterialer i forhold til 

klorheksidin. Prøvene ble laget slik at begge løsningene hadde tilsvarende klorheksidin 

diglukonat konsentrasjon (0,2 %). Deretter ble hydroksyapatitt og to fyllingsmaterialer, F II 

og Tetric, utsatt for løsningene i 10 minutter av gangen i totalt 60 minutter. Fargeendring ble 

målt ved bruk av et spektrofotometer. Fargeendringen viste seg å være liten for alle prøver. 
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1 INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN 

Infeksjoner i munnhulen er et utberedt problem hos enkelte pasientgrupper. Spesielt 

kreftpasienter, immunsupprimerte pasienter og eldre har stadig vekk infeksjoner i 

munnhulen. Plakkdannelse og infeksjoner i tannkjøttet forekommer også i den generelle 

befolkningen. Plakk er et gulhvitt belegg som består av mikroorganismer. Plakket kan danne 

stoffer som demineraliserer tannemaljen, fører til infeksjoner og destruerer tannfestet 

(Legemiddelhåndbok 2013). 

Ved bruk av klorheksidin løsning lokalt i munnhulen kan bakterier drepes og småinfeksjoner 

heles. Det har blitt vist at ved å erstatte tannpuss med klorheksidin diglukonat 0,2 % 

munnskyll to, ganger daglig forebygges plakk og forandringer i tannkjøttet (Löe 1970).  

Med et legemiddel følger bivirkninger. Ved bruk av klorheksidin diglukonat 0,2 % munnskyll 

har det blitt sett misfarging av tunge allerede ved dag 5. Ved dag 10 ble også misfarging av 

tenner oppdaget (Löe 1970). For å motvirke dette kan innkapsling av klorheksidin i liposomer 

tenkes å være en tilnærming. Liposomer er vesikulære strukturer av en eller flere 

lipiddobbeltlag rundt et vandig indre miljø. Lipidene er oftest fosfolipider med amfifile 

egenskaper. Basert på fremstillingsmetode kan liposomdiameteren variere mellom 0,020 µm 

til 20 µm (Hillary A. M, Andrew W et al. 2002).  

Liposomer kan innkapsle mange ulike stoffer, blant annet proteiner og enzymer. Bruk av 

liposomer innen medisin har lenge vært av interesse.  Slike legemidler kan blant annet 

administreres intravenøst, oralt eller intramuskulært. Liposomale legemidler reduserer 

toksisitet og kan øke opptak av virkestoff i vev. Liposomene kan fungere som 

legemiddeldepot og beskytte mot rask degradering.  (Florence and Attwood 2011).  

Det finnes flere måter å lage liposomer på hvorav hydrering av lipid er felles for alle. 

Fosfolipid dobbeltlag dannes spontant ved tilsetting av vann, men innkapslingseffektivitet og 

stabilitet har tidligere vært nevnt som problematisk (Hillary A. M, Andrew W et al. 2002).   

En mye brukt metode for tillaging av liposomer er den såkalte «Thin-film hydration method» 

der en tynn lipidfilm hydreres i en rundkolbe. Den vandige fasen kan inneholde legemiddel 
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som dermed blir kapslet inn i liposomene, men innkapslingseffektivitet for denne metoden 

er normalt lav (Lasic 1993).  

En tilnærming for å bedre innkapslingseffektiviteten er en metode som kalles «Dehydration-

rehydration vesicles» -metoden. Dette er en relativt enkel metode som er rapportert å skulle 

gi høy innkapslingseffektivitet ved bruk av milde betingelse. Metoden går ut på å blande små 

unilamellære vesikler med løsningen av materialet som skal innkapsles. Blandingen fryses 

ned og frysetørkes. Etter frysetørking blir prøven rehydrert med destillert vann og 

liposomene rehydreres (Kirby and Gregoriadis 1984). 

Ved bruk av DRV-metoden kan det oppnås høy innkapslingseffekt av vannløselige 

forbindelser. Metoden har vært prøvd ut for ulike forbindelser, blant annet 

karboksyfluorescein, glukose og sukrose (Kirby and Gregoriadis 1984). I denne oppgaven skal 

metoden etableres og testes ut for innkapsling av kationiske forbindelser i nøytrale 

liposomer. 

1.2 HENSIKT MED OPPGAVEN 

Ved fremstilling av liposomer ved DRV metoden er det mange betingelser som må fastlegges 

for å oppnå produktet man ønsker.  

Målet med denne oppgaven var å fastlegge betingelsene som ga høy innkapsling av 

kationiske stoffer med fokus på klorheksidin, og god stabilitet av produktet. I tillegg skulle 

det undersøkes om innkapsling av klorheksidin i liposomer påvirket fargen av to typer 

fyllingsmaterialer og hydroksyapatitt i et lite pilotforsøk.  

Oppgaven ble utført i flere trinn med følgende delmål: 

 Etablere DRV-metoden ved bruk av et fluorescerende modellstoff (CF). 

 Tilpasse metoden for innkapsling av kationiske forbindelser (lidokain hydroklorid, 

klorheksidin diacetat og klorheksidin diglukonat). 

 Fremstille klorheksidin liposomer med den etablerte metoden og teste frisetting av 

klorheksidin ved 35℃ og stabilitet ved 2-8℃. 

 Tilslutt skulle det utføres en liten pilotstudie for å undersøke om klorheksidin i 

løsning og i liposomer påvirket fargen av to fyllingsmaterialer og hydroksyapatitt. 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

13 
 

1.3 FORKORTELSER 

  

SOYA PC Soya fosfatidyl kolin 

CF Karboksyfluorescein 

RPM Rotates per minute (omdreiningshastighet) 

HPTLC High performance  thin layer 

chromatography 

HA Hydroksyapatitt 

DRV Dehydration rehydration vesicles 

RI Refractive index 

CP Centipoise (enhet for dynamisk viskositet) 

PDI Polydispersitetsindeks 

MW Molecular weight 

MWCO Molecular weight cut off 
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2 TEORI 

2.1 LOKALBEHANDLING AV MUNNHULEN 

 

2.1.1 Anatomi og fysiologi av munnhulen  

Munnhulen kan deles opp i forgården (vestibulum oris) og den egentlige munnhulen. 

Vestibulum oris er rommet mellom kjevens tenner og innsiden av kinnet. Øvre deler av 

munnhulen består av ganen, som skiller munnhulen fra nesehulen. Nedre deler av 

munnhulen består av muskler og bindevev. Ved lukket munn er munnhulen en smal spalte 

mellom ganen og tungen (Laine and Smoker 1995, Skjørland 2009). Figur 2.1 viser en oversikt 

over munnhulen. 

 

Figur 2-1: Oversikt over munnhulen (SEER training modules 2015). 

 

Munnhulens slimhinne er delt inn i tre deler, oralt epitel, lamina propria og submukosa. Det 

fler-lagede epitelet gjør slimhinnen motstandsdyktig. Sanseorganer og frie nerveender er 

tilstede. Disse registrerer kulde, varme, trykk og smerte (Hillary A. M, Andrew W et al. 2002, 

Skjørland 2009). 
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Det orale epitelet består av flere lag med flate epitelceller. Gummene og ganen er dekket av 

keratinisert epitel. Dette epitelet er mekanisk sterkt og kjemisk resistent. Ikke-keratinisert 

epitel finnes i kinnet, leppene og under tungen, og er fleksibelt vev. (Hillary A. M, Andrew W 

et al. 2002). 

Under epitelet ligger basalmembranen. Den skiller epitelet fra underliggende vev og kalles 

lamina propria. Lamina propria er et kontinuerlig lag med bindevev bestående av kollagen, 

elastisk fiber og andre cellulære komponenter. Nerver og blodårer er tilstede og det er via 

disse blodårene legemidler tas opp for systemisk bruk via munnhulen. Hovedfunksjonen til 

det orale epitelet er beskyttelse av munnhulen. Det blir dermed også regnet som en barriere 

for legemidler (Hillary A. M, Andrew W et al. 2002). Figur 2-2 viser en oversikt over det orale 

epitelet, lamina propria og submukosa. 

 

Figur 2-2: Inndeling av lagene i slimhinnen i munnhulen (Pharmainfo 2015 ). 

 

Spytt blir produsert av tre kjertler; ørespyttkjertelen, tungekjertelen og underkjevekjertelen. 

Spytt er hypotont og inneholder variable mengder slim, enzymer og uorganiske ioner. 99,5 % 

av spyttet består av vann. Spytt hjelper til med å bryte ned maten, lette svelging og beskytte 

slimhinnen (Hillary A. M, Andrew W et al. 2002, Svensäter 2009, Sand, Sjaastad et al. 2010).  
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2.1.2 Normalfloraen i munnhulen 

Samarbeidet mellom spytt, bakterier og slimhinnen danner et miljø i munnhulen som 

opprettholder en kroppsbarriere for å hindre at patogene bakterier festes (Svensäter 2009). 

Aerobe og anaerobe bakterier koloniseres i munnhulen tidlig etter fødsel. Med tiden får man 

et stadig økt mangfold av mikroorganismer. Sammensetningen av den normale mikrofloraen 

hos et voksent menneske viser store individuelle forskjeller. En frisk person har påvist 

mellom 34 og 72 arter i munnhulen, hvor antallet øker ved sykdom. Streptokokker 

dominerer den orale mikrofloraen. Normal oral mikroflora gir koloniseringsmotstand, altså 

den forhindrer og vanskeliggjør kolonisering av endogene og eksogene mikroorganismer å 

kolonisere i munnhulen slik at infeksjon kan oppstå. Normalfloraen konkurrerer ut patogene 

bakterier og det blir produsert antibakterielle stoffer som hydrogenperoksid for ytterligere 

beskyttelse (Lund 2012).  

En rekke faktorer kan påvirke mikrofloraen i munnhulen. Hormoner, kosthold, alder, munn 

og tannhygiene samt røyking, snus og munntørrhet kan skape forstyrrelser i den normale 

sammensetningen av mikroorganismer. Påvirkning av sammensetningen kan nedsette 

koloniseringsmotstanden og gjøre munnhulen mer utsatt for patogene bakterier (Lund 

2012). 

Ved skade av mukusbarrieren kan munnhulen utsettes for mikrobiell invasjon og forårsake 

lokale infeksjoner som periodontitt, gingivitt, mukositt og spyttkjertelinfeksjoner 

(Helsebiblioteket 2015).  

 

2.1.3 Tenner 

Tennene brukes til å findele maten og ligger som kalkdannelser i kjeven. En tann kan deles 

opp i krone og rot, hvor kronen er den synlige delen mens roten er festet i tannkjøttet. 

Tannen består av tannben kalt dentin. Dentinet er videre dekket av emalje. Dentin er 

krystaller av kalsiumfosfatet hydroksyapatitt mens emalje er det hardeste vevet i kroppen. 

Det består også av hydroksyapatitt, men mye tettere krystaller slik at det er kraftig 

motstandsdyktig mot syrer og andre oppløsende stoffer (Skjørland, Høgevold et al. 2009).  
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Ved karies ødelegges emaljen og det oppstår hull som tannlegen må reparere. Et av de mest 

brukte fyllingsmaterialene i dag er Tetric EvoCeram. Det er et fyllingsmateriale som er nano-

hybrid (compositt). Det er sammensatt av en monomermatriks, barium glass og diverse 

polymerer. Dette fyllingsmaterialet finnes i forskjellige farger; emalje, dentin og bleket. 

Produsenten skriver at misfarging ved bruk av klorheksidin kan forekommer (IvoclarVivadent 

2015).  

Andre mye brukte fyllingsmaterialer er Fuji II fyllingsmateriale av glass ionomer. Det er 

biokompatibelt, eliminerer sensitivitet og gir et naturlig resultat ifølge reklamen (GC 2015 ).  

 

2.1.4 Soppinfeksjoner, dentalt plakk og after 

Sykdommer innen oral medisin inkluderer blant annet after, soppinfeksjoner og oral lichen 

planus. Legemidler administrert i form av munnskyll har vist seg å være effektive mot 

akkurat disse lidelsene (Zegarelli and Zegarelli 1991).  

Ved soppinfeksjon i munnhulen blir også ofte svelg og spiserør angrepet. Infeksjonen kan 

opptre hos begge kjønn i alle aldre. Oral candidose er den vanligste soppinfeksjonen da der 

er vist at candida arter er ansvarlig for omtrent all forekomst av soppinfeksjoner. Candida 

arter finnes i normalfloraen hos ca. 1/3 friske uten å gi symptomer. Dermed er det en 

opportunistisk infeksjon, altså at mikroorganismen ikke vanligvis fører til infeksjon med 

mindre det er svekkelser i immunforsvaret. Ved allerede etablerte sykdommer og bruk av 

legemidler kan soppen gi infeksjon i munnhulen. Soppinfeksjonen kan ha forskjellig karakter, 

men rødme og et hvitt overliggende belegg beskriver de synlige symptomene. Symptomer 

som brennende følelse og sensitivitet mot varme og sterk mat forekommer også. For å stille 

diagnose utføres det kliniske undersøkelser og eventuelt mikrobiologisk dyrkning (Zegarelli 

and Zegarelli 1991, Helsebiblioteket 2015) 

Dentalt plakk kan bli definert som en artsrik enhet av mikroorganismer funnet på 

tannoverflaten som en biofilm pakket inn i ekstracellulært materiale av polymerer.  

Biofilmen dannes ved at en bakterie adsorberes til tannoverflaten. Deretter skjer det en 

passive transport av bakterier til dette området i munnhulen. Bakterier disponerer flere 

typer adhesiner på dens overflate og kan danne multiple interaksjoner med andre 
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mikroorganismer. Det tilknyttes nye kolonier til allerede eksisterende, og dette gir en uvanlig 

morfologisk struktur. Celledeling fører til videre vekst og tilslutt dannelse av et 

tredimensjonalt plakk bestående av flere bakterie kulturer. Produksjon av polymerer 

resulterer i et komplekst ekstracellulært matriks bestående av løselige og uløselige glukaner, 

fruktaner og heteropolymerer. Matriksen er biologisk aktiv og holder på næringsstoffer, 

vann og enzymer. Cellene kan kommunisere via små molekyler som diffunderer gjennom 

matriksen. Biofilm kan hindre penetrering av antibiotiske legemidler inn grunnet dens 

oppbyggelse (Marsh 2004).  

After er smertefulle sår som varer mellom 10-14 dager. After i munnhulen forekommer 

omtrent 1-2 ganger per individ per år. I og med at after er et utbredt problem finnes det 

flere legemidler til bruk for det. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, antibiotika, 

steroider, antihistaminer og vitaminer (Zegarelli and Zegarelli 1991). 

Oral lichen planus er en ofte sett sykdom. Det orale utslettet kan forekomme ved stress og 

sensitivitet mot visse kjemikalier. Orale sår er ikke egentlig et kosmetisk problem, heller ei 

gir det en hemning i oral funksjon (Zegarelli and Zegarelli 1991). 

 

2.1.5 Munnhulen som mål for behandling  

Det finnes legemidler til lokalt bruk i munnhulen ved munntørrhet, munnsopp, sår og 

infeksjoner. Det er også mulig å oppnå systemisk sirkulasjon av legemidler administrert i 

munnhulen (Hillary A. M, Andrew W et al. 2002).  

Munnhulen gir en stor behandlingsoverflate og god tilgjengelighet. Det er enkelt å fjerne 

legemiddelrester og målstyring av legemidler hit er ikke nødvending. Rik blodtilførsel og lav 

metabolsk aktivitet (i forhold til andre steder i kroppen) gir gode muligheter for 

administrasjon av legemidler (Hillary A. M, Andrew W et al. 2002). 

Begrensninger ved administrering av legemidler lokalt i munnhulen er dens konstante 

selvrensing ved spyttsekresjon. Legemidler kan dermed bli fortynnet eller raskt oppløst og 

svelget. Adhesive legemiddelformuleringer har sine fordeler, men kan likevel bli vasket bort 

og svelget. Slimsekresjon i munnhulen kan hindre legemiddeladsorpsjon da den virker som 

en fysisk barriere (Hillary A. M, Andrew W et al. 2002). 
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2.2 KLORHEKSIDIN 

 

Antiseptiske produkter er produkter som ødelegger mikroorganismer eller hemmer deres 

reproduksjon. Bruken av antiseptiske midler startet i 1947. Klorheksidin ble syntetisert i 

1940 og kom på markedet i 1954 (Másquio Fiorentino, Corrêa et al. 2010). 

Klorheksidin er en forbindelse med bakteriedrepende effekt. Det virker som et 

desinfeksjonsmiddel mot grampositive og gramnegative bakterier, samt noen sopparter. 

Stoffet kan brukes på både hud og slimhinner. Lav toksisitet kan påstås via bekreftelser fra 

dyrestudier (FlÖTra, Gjermo et al. 1971, Tønjum 2014).  

Klorheksidin og dets salter (diglukonat, diacetat og hydroklorid) er brukt som aktive 

substanser eller som konserveringsmidler i konsentrasjoner opp til 0,3 %. Den totale 

mengden brukt i Europa i år 2000 ble bestemt til mellom 10 000-50 000 tonn. Klorheksidin 

brytes ned til p-kloranilin som er en mer toksisk substans enn moderstoffet (Hallgren 2011).  

Klorheksidin er et di-kationisk antiseptisk stoff som tilhører stoffgruppen biguanider 

(Hallgren 2011). De to positive ladningene i molekylet reagerer med fosfatgrupper i 

lipopolysakkarider i bakteriens cellevegg.  Klorheksidin har evnen til å adsorberes til 

tannoverflaten og frigi legemiddel over tid. I munnhulen vil klorheksidin frigis fra bæreren og 

bli fortynnet eller bli bundet til tannoverflaten via kompleksdannelse med proteiner eller 

bakterier i spyttet. «Minimal inhibitory concentration» MIC for klorheksidin er gitt ved 0,19-

2,0 µg/ml (Attin, Abouassi et al. 2008). 

For klorheksidin diglukonat er molekylvekten 897,8 g/mol og for klorheksidin diacetat er 

molekylvekten 625,6 g/mol (PerioChip , Sigma). pKa er 10,78 som indikerer at det er det 

protonerte molekylet som er tilstede ved fysiologisk pH (Hallgren 2011). 

Bestemmelse av klorheksidin ved bruk av spektrofotometer krever qvartz kyvetter. 

Bølgelengden for absorpsjonsmaksimum må bestemmes og ble bestemt til 256 nm i en 

studie utført av Fiorentino, Corrêa et al (Másquio Fiorentino, Corrêa et al. 2010). Det er ikke 

sett noen forskjell i standardkurver for klorheksidin diacetat og klorheksidin diglukonat. Figur 

2-3 og 2-4 viser strukturen til klorheksidin diacetat og klorheksidin diglukonat. 
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Figur 2-3: Kjemisk struktur for klorheksidin diacetat (Másquio Fiorentino, Corrêa et al. 2010). 

 

 

 

 

Figur 2-4: Kjemisk struktur for klorheksidin diglukonat (Másquio Fiorentino, Corrêa et al. 

2010). 

 

2.2.1 Bruk av klorheksidin munnskyll og tilhørende bivirkninger 

I løpet av de siste tiårene har bruk av munnskyll blitt normalt mot alt fra dårlig ånde til 

behandling av småinfeksjoner. Det vide bruket har resultert i flere munnskyll-assosierte 

bivirkninger. Antimikrobielle stoffer blir ofte brukt som aktive ingredienser i 

munnskyllemidler, slik at antallet mikroorganismer i munnhulen reduseres. Disse kan brukes 
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behandlende eller forebyggende. Orale skyllemidler gir en følelse av renhet og velbehag 

grunnet tilsetningsstoffer (Gagari and Kabani 1995). 

Grunnet stoffets bredspektrede antibiotiske effekt anbefaler flere tannleger klorheksidin for 

undertrykkelse av oral mikroflora og reduksjon av plakk og tannkjøttinfeksjoner. Det er trodd 

at munnskyll inneholdende klorheksidin vil spille en sentral rolle i oral medisin i fremtiden 

(Zegarelli and Zegarelli 1991). 

Gingivitt og periodontitt behandles ofte av orale skyllemidler inneholdende klorheksidin. 

Denne reduserer plakk-assosierte bakterier og kan brukes som profylakse etter orale inngrep 

(Gagari and Kabani 1995). Klorheksidin munnskyll kan behandle gingivitt men ikke etablert 

periodontitt (Fløtra 1973). En rapport har vist at klorheksidin diglukonat er effektivt for 

reduksjon av oral mukositt i pasientgrupper som blir behandlet med kjemoterapi (Ferretti, 

Raybould et al. 1990). 

Bruk av klorheksidin munnskyll har vist bivirkninger som misfarging av tenner og tunge, 

endret smak og ettersmak (Gagari and Kabani 1995). Det har også blitt rapportert 

anafylaktisk sjokk ved bruk av klorheksidin diglukonat (Okano, Nomura et al. 1989).  

Klorheksidin salter viser stor affinitet til hydroksyapatitt og proteiner på tannoverflaten. På 

bakgrunn av dette er det blitt foreslått at klorheksidin-molekyler adsorberes til 

tannoverflaten og virker som et legemiddelreservoar over en forlenget tidsperiode. Denne 

frigivningen blir raskt inaktivert ved fjerning av molekylene ved mekanisk rensing (FlÖTra, 

Gjermo et al. 1971). 

Ved skylling med 0,2 % og 0,1 % klorheksidin diglukonat og klorheksidin diacetat er 

misfarging og sårhet i oral mukosa observert. 12 % av tannoverflaten og 62 % av silikat 

fyllingene ble misfarget samt 36 % misfarging av tunge (FlÖTra, Gjermo et al. 1971). Det var 

spesielt de gamle og porøse fyllingene som ble misfarget (Fløtra 1973). 

I en studie utført av Flötra et al ble det sett misfarging i alle klorheksidin-grupper, mest 

mellom tennene grunnet redusert tilgang ved tannpuss. Det har blitt foreslått at misfarging 

forekommer på tenner og fyllingsmaterialer grunnet degraderingsprodukter fra klorheksidin 

som adsorberes til tannoverflaten. Misfargingen opptrer som gul-brun og svart-brun (FlÖTra, 

Gjermo et al. 1971). Misfargning er en reversibel hendelse og kan lett fjernes ved å kutte 

bruken (H. Löe 1976). 
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I en annen studie ble det funnet signifikant lavere antall aerobe arter som streptokokker og 

actinomyces. Actinomyces forårsaker lesjoner i området rundt tennene. Her kan det dermed 

dannes infeksjoner. Ved bruk av klorheksidin ble det vist at streptokokker ble redusert fra 55 

% reduksjon til 97 % og actinomyces viste reduksjon fra 42 % til 93 %. Biofilmens masse ble 

likevel ikke redusert (Briner, Grossman et al. 1986, Maruo, Rosa et al. 2008).  

Ingen generelle helseproblemer ble sett etter to års bruk av en klorheksidin munnskyll i en 

studie utført av Löe et al i 1976. Det viste seg å være en god måte å ta vare på tannhelsen, 

bortsett fra misfargingen av tenner (H. Löe 1976). Likevel bør tannleger og forbrukere være 

klare over bivirkninger ved bruken (Gagari and Kabani 1995). 

 

2.3 LIDOKAIN HYDRKLOKLORID 

 

Albert Niemann isolerte lidokain og oppdaget dets lokalbedøvende effekt i 1859-1860 

(Robinson 2015).  

Lidokain er et vanlig lokalanestesilegemiddel som blokkerer signaler i det perifere eller 

sentrale nervesystemet i å nå frem til hjernen (Helge 2009). Infeksjoner i munnhulen kan 

medføre smerter lokalt (Stand 2005). Stoffet kan brukes i munnhulen for behandling av 

smerter ved å lage en blanding av lidokain med paracetamol mikstur, og bruke dette til 

munnskylling (Helsebiblioteket 2015). 

En sikker og presis metode for å bestemme mengden lidokain i en prøve er ved bruk av et 

spektrofotometer. Dette er en lett, sensitiv og økonomisk metode for bestemmelse av 

stoffet. Absorpsjonsmaksimum må bestemmes og ble bestemt av Kumar, Rajan et al ved 260 

nm i deres studie (Kumar, Rajan et al. 2012).  

Stoffet har en pKa på 7,9 (Legemiddelverk 2015). Det er kun den kationiske formen av 

lidokain som kan binde seg til reseptorer på nervecellen og virke lokalbedøvende (Robinson 

2015). Molekylvekten for lidokain hydroklorid er 288,81 g/mol (Sigma-Aldrich 2015). Figur 2-

5 viser kjemisk struktur til lidokain hydroklorid. 
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Figur 2-5: Lidokain hydroklorid (EMBL-EBI 2015). 

 

2.4 LIPOSOMER 

 

Siden oppdagelsen om at hydrering av en tørr lipidfilm danner lukkede sfærer på 1960-tallet, 

har liposomer hatt stor betydning som et system for legemiddellevering. Fra oppdagelse til 

bruk tok det omlag 30 år. Det var først da U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

godkjente liposombaserte legemidler til bruk av mennesker (Lian and Ho 2001).  

Liposomale legemidler har spilt en stor rolle i formulering av potente legemidler for å bedre 

behandling. De fleste av nåværende liposomale formuleringer er laget for å redusere 

toksisitet og i noen grad for å øke akkumulering til målstedet. Økt sikkerhet og effekt har 

blitt mulig for flere legemidler, inkludert kreft-, antivirale-, antifungale-, antimikrobielle –

legemidler og vaksiner (Lian and Ho 2001).  

Liposomer er normalt laget av naturlig forekommende substanser og er derfor 

biokompatible, biodegraderbare, ikke-toksiske og fører ikke til fremkalling av 

immunresponser (Lasic 1993). 

 

2.4.1 Kjemisk struktur 

Liposomer er hovedsakelig bygget opp av amfifile forbindelser, en gruppe overflateaktive 

stoffer med en hydrofil og en hydrofob gruppe i samme molekyl. Molekylet består av to 

hydrokarbonkjeder ofte kalt hydrofob hale. Denne halen er festet til en hydrofil gruppe, ofte 
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kalt hydrofilt hode. Slike stoffer er generelt ikke løselig i vann, men i løsning dannes det 

kolloidale dispersjoner (Lasic 1993).  

Grunnet løselighetsegenskapene orienterer molekylene i løsning seg slik at de hydrofile 

delene av molekylet er i kontakt med vann og de hydrofobe delene orienteres mot 

hverandre, beskyttet fra vann. På denne måten dannes et lipid dobbeltlag. Figur 2-6 viser et 

lipid dobbeltlag. Liposomer kan være både store og små, og kan lages med ett eller flere 

dobbeltlag (Lasic 1993).  

 

Figur 2-6: Lipid dobbeltlag (StudyBlue 2014). 

Vannløselige legemidler kan innkapsles i de vandige delene av liposomet mens lipidløselige 

legemidler kan kapsles inn i liposomets hydrofobe deler (Florence and Attwood 2011). 

Liposomstrukturene har mange fysikalske og kjemiske egenskaper slik som osmotisk aktivitet 

og membranpermeabilitet. Aggregering er avhengig av temperatur og kjemisk 

sammensetning (Lasic 1993). 

 

2.4.2 Stabilitet 

Ved anvendelse av liposomer er stabilitet en viktig utfordring. Liposomstabilitet blir delt inn i 

fysisk, kjemisk og biologisk stabilitet. Fysisk stabilitet inkluderer partikkelstørrelse, form, 

antall lamella, aggregering og lekkasje av innkapslet stoff (Lasic 1993). Førstnevnte, 

partikkelstørrelse, er grunnet aggregering og fusjon av partikler. Kjemisk stabilitet inkluderer 

først og fremst oksidasjon og hydrolyse (Grit and Crommelin 1993).  
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Oksidasjon 

Oksidasjon av fosfolipider, spesielt umettede fettsyrer, er i fokus ved preparasjon av et 

liposomalt legemiddel. Selv om oksidasjonen hovedsakelig skjer ved umettede kjeder kan 

det også skje ved mettede kjeder ved høye temperaturer (Grit and Crommelin 1993).  

Fordi umettede forbindelser tillater delokalisering av et uparet elektron i lipidkjeden, er 

disse sensitive for radikalisering. Hvis oksygen er tilstede vil prosessen fortsette og det 

dannes hydroperoksider. Peroksidering av fosfolipider kan bli minimalisert ved bruk av 

råmaterialer av høy kvalitet. Disse bør være frie for hydroperoksider og transisjonsmetaller. 

Videre kan oppbevaring ved lave temperaturer og beskyttelse mot lys og oksygen redusere 

oksidering. Lagring av liposomene bør skje under inerte gasser som nitrogen. Oksidering kan 

også bli katalysert av stråling eller ved sonikering av liposomene (Grit and Crommelin 1993, 

Torchilin and Weissig 2003) 

Hydrolyse 

Hydrolyse av fosfolipider er en funksjon av pH, temperatur, bufferkonsentrasjon og ionisk 

styrke (Grit and Crommelin 1993). 

De fire esterbindingene tilstede i et fosfolipid kan bli utsatt for hydrolyse. Hydrolyse av 

esterbindingene blir katalysert av syre og base (Grit and Crommelin 1993). 

I en vandig liposom dispersjon kan fosfolipider bli hydrolysert til frie fettsyrer. Soya PC er det 

mest brukte lipidet i farmasøytisk industri. Hydrolyse av mettet soya PC er på sitt laveste ved 

pH 6,5 (Lasic 1993, Torchilin and Weissig 2003). 

 

2.4.3 Karakterisering av størrelse og zetapotensiale 

Størrelsesmålinger 

Størrelse kan måles ved bruk av dynamisk lysspredning. Prinsippene for dynamisk 

lysspredning er at partikler og molekyler i konstant bevegelse, kalt Brownske bevegelser, 

diffunderer i en hastighet relatert til deres størrelse. Små partikler diffunderer raskere enn 

store partikler. Hastigheten til Brownske bevegelser blir også bestemt av temperatur og 

derfor er temperaturkontroll essensielt ved måling av partikkelstørrelse (Malvern 2011). 
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For å måle diffusjonshastigheten blir prøven gjennomlyst ved bruk av et laserlys. 

Intensiteten av lys spredt blir målt (Malvern 1996). Intensitetsmønsteret blir detektert ved 

en spesifikk vinkel. Intensitetsfluktuasjonene over tid kan brukes til å beregne 

diffusjonskoeffisienten til partiklene (Malvern 2011 ). Den hydrodynamiske diameteren 

beregnes deretter ved bruk av Stokes-Einsteins likning: 𝑑 (𝐻) =
𝑘𝑇

3 𝜋𝜂𝐷
  hvor 

𝑑 (𝐻)         = hydrodynamisk diameter 

𝐷                = diffusjonskoeffisient 

𝑘                 = Boltsmanns konstant 

𝑇                 = absolutt temperatur 

𝜂                 = viskositet 

             

Zetapotensiale 

En partikkeloverflate i en løsning med positive og negative ioner vil påvirke fordelingen av 

ionene i den. Ioner av motsatt ladning vil adsorberes til partikkeloverflaten mens ioner av 

samme ladning vil bli frastøtt partikkeloverflaten. Dette resulterer i dannelsen av et elektrisk 

dobbeltlag rundt partikkelen.  

Det elektriske dobbeltlaget er delt inn i to deler. Det innerste laget, med ioner adsorbert til 

partikkeloverflaten, kalles Stern laget og vil alltid følge partikkelen. Det neste laget er et 

diffust væskesjikt hvor ionene blir fordelt i forhold til bevegelse av partikkelen. 

Zetapotensiale er det elektrokinetiske potensialet i dette diffuse væskesjiktet som ligger 

utenfor Stern laget (Malvern 1996, Aulton 2007). 

Zetapotensiale kan bli målt ved bruk av mikroelektroforese. Denne teknikken involverer 

måling av hastigheten en partikkel beveger seg med når et elektrisk felt påføres. Hastigheten 

partiklene beveger seg med er proporsjonal med styrken i det elektriske feltet og 

partikkelens zetapotensiale (Malvern 1996). Styrken på det elektriske feltet er kjent, 

hastigheten måles og zetapotensialet regnes ut etter Henrys likning: 

 

 



 
2 TEORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

27 
 

𝑈𝑒 =
2𝜀𝜁∫ (𝐾𝛼)

3𝜂
   hvor 

𝑈𝑒          = elektroforetisk mobilitet 

𝜀              = dielektrisk konstant 

𝜁              = zetapotensiale 

∫ (𝐾𝛼)    = Henrys funksjon 

𝜂              = viskositet 

 

Stabilitet for en løsning med liposomer vil bli bestemt av balansen mellom frastøtende og 

tiltrekkende krefter mellom partiklene. Zetapotensiale gir en god indikasjon på repulsive 

krefter mellom partikler og blir dermed brukt for å vurdere stabilitet (Hunter 1981).  

 

2.4.4 Innkapsling i liposomer 

Ved bruk av liposomer som et leveringssystem for legemidler antas det automatisk at man 

effektivt kan lade liposomet med et valgt legemiddel. Det finnes forskjellige måter å kapsle 

inn legemidler på.  Forskjellige legemidler har forskjellige kjemiske og fysikalske egenskaper 

og dermed kan innkapslingseffektiviteten variere fra legemiddel til legemiddel. Derfor vil den 

optimale liposom formuleringen variere (Ostro 1983).  

En optimal innkapslingsprosess burde resultere i en innkapslingseffektivitet i området 90 % 

eller mer. Dette gjør at behovet for å fjerne ikke-innkapslet stoff går bort fordi 1/10 av fritt 

legemiddel kan tolereres. Prosedyren for fjerning av ikke-innkapslet stoff gjennom 

eksklusjons kolonner er tidskrevende og gjenvinning av ikke-innkapslet stoff er relativt 

vanskelig (Ostro 1983).  

Ved valg av lipid må en se på legemiddelets fysikalsk-kjemiske egenskaper og antatt virkning 

av legemiddelet. Legemiddelet interagerer med liposomet på forskjellige måter. 

Vannløselige legemidler blir innkapslet i den indre delen av liposomet mens lipidløselige 

legemidler normalt blir innkapslet i membranen. Figur 2-7 viser en skjematisk oversikt over 

hvordan legemidler kan kapsles inn i liposomer (Lasic 1993).  
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Figur 2-7: Interaksjoner mellom legemidler og liposomer: Vannløselige legemidler blir kapslet 

inn i liposomet eller bundet til overflaten via hydrofobiske eller elektrostatiske krefter. 

Amfifile og hydrofobe legemidler orienteres inn i lipid dobbellaget. Makromolekyler kan også 

adsorberes til lipid dobbeltlaget (Lasic 1993). 
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3 MATERIALER, LØSNINGER, INSTRUMENTER OG 

UTSTYR 

 

3.1 MATERIALER 

 

Stoffer K-nummer Produsent 

Soya PC (Soya fosfatidyl 

kolin), MW 770 g/mol 

 

792044-01/907 LIPOID GMBH, Tyskland 

Karboksyfluorescein, 

C21H12O7, MW 376,32 g/mol 

Lot BCBJ4360V Sigma-Aldrich, USA 

Triton X-100 (t-Oktyl 

fenoksypolyetoksyetol), 

C12H22O(C2H4O)n 

 

Lot 10K0192 Sigma-Aldrich, Tyskland 

Natriumdihydrogenfosfat-

monohydrat, NaH2PO4 x H20 

MW 137, 99 g/mol 

A942646 Merck, Tyskland 

Di-Natriumhydrogenfosfat-

dihydrat, Na2HPO4 x 2H2O 

MW 177,99 g/mol 

K25001880 Merck, Tyskland 

Kobber-II-sulfat-5-hydrat, 

CuSO4 x 5 H2O 

A779290 Merck, Tyskland 

Orto-fosforsyre, 

 

K37307873 Merk, Tyskland 

Natriumacetat,  

CH3COONa, MW 82,03 

g/mol 

K37181368 729 Merck, Tyskland 
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Eddiksyre, CH3COOH, MW 

60,05 g/mol 

 

Lot 90046 Prolabo, Frankrike 

Klorheksidin diacetat 

 

305151 NMD, Norge 

Klorheksidin diglukonat Lot BCBM3595V Sigma-Aldrich, Spania 

Lidokain hydroklorid K.nr 509012, 5F097/1 Apotekproduksjon AS, 

Norge 

Etanol 96 % SZBC0160V Sigma-Aldrich, Tyskland 

Metanol 1687318 324 Merck, Tyskland 

Kloroform K44964165 Merck, Tyskland 

Cyanokobalamin 0,5 mg/ml i 

etanol 

4E01114 NMD, Norge 

 

 

3.2 LØSNINGER 

 

3.2.1. Soya PC 10 mg/ml 

Soya PC ble tatt ut av fryseren og lipidet oppnådde romtemperatur før utveiing. Det ble veid 

inn 500 mg i et veieskip av glass. Dette ble spylt med kloroform over i en 50 ml målekolbe. 

Alle veggene i veieskipet ble skylt med kloroform, slik at alt oppveid lipid kom med i 

målekolben. Da lipidet var løst ble målekolben fylt opp til 50,00 ml med kloroform. 

Tillagingen ble gjort i avtrekk. 

Lipidløsningen ble oppbevart i et 50 ml hetteglass. Hetteglasset ble forsiktig «flushet» med 

nitrogen før det ble lukket med en teflonbelagt gummipropp. En hetteglasskapsel av metall 

ble lagt over og klemt igjen. Det ble brukt parafilm til forsegling av hetteglasskapselen. 

Løsningen ble oppbevart i vanlig fryser med en teoretisk temperatur på – 18℃. 
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3.2.2 Buffere 

Korrekt mengde stoff ble veid inn i et veieskip av plast eller direkte i en målekolbe. Deretter 

ble stoffet løst i MilliQ-vann. Tabell 3-1 og tabell 3-2 viser innveid mengde stoff ved tillaging 

av de forskjellige bufferkonsentrasjonene.  

Fosfatbuffer pH 6,8 ble laget ved å blande en løsning av di-natriumhydrogenfosfat dihydrat 

og natrium hydrogenfosfat monohydrat i forhold 1:2. Di-natriumhydrogenfosfat dihydrat ble 

brukt til å justere pH opp og natrium hydrogenfosfat monohydrat ble brukt til å justere pH 

ned. 

Acetatbuffer pH 6,0 ble laget ved å blande 52,20 ml av eddiksyreløsningen med 957,80 ml av 

natriumacetatløsningen. Deretter ble eddiksyre brukt til å justere pH ned og natriumacetat 

til å justere pH opp ved behov.  

Etter at korrekt pH var oppnådd ble bufferen filtrert. Filtreringen ble utført ved bruk av 

membranfilter med porestørrelse 0,2 µm. Det første filtratet ble brukt til å skylle borsilikat 

glassflasken. Deretter ble bufferen filtrert igjennom. Bufferløsningene ble oppbevart i 

kjøleskap. 

Tabell 3-1: Innveid mengde ved tillaging av fosfatbuffer pH 6,8 

Konsentrasjon NaH2PO4 x H20, 

1000 ml  

Na2PO4 x 2H2O, 

1000 ml 

5 mM  690 mg  890 mg  

20 mM 2,76 gram 3,4 gram  

50 mM  6,9 gram  8,90 gram  

 

Tabell 3-2: Innveid mengde ved tillaging av acetatbuffer pH 6,0  

Konsentrasjon CH3CHOOH, 100 ml CH3COONa, 1000 ml 

5 mM 30 mg 412 mg  

50 mM 300 mg 4,12 gram 
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3.2.3 Triton X-100 2 % (w/v) 

Ved tillaging av 2 % triton ble det veid ut 2,00 gram triton på en finvekt. Utveiingen ble gjort 

direkte i en 100 ml målekolbe. Deretter ble målekolben fylt opp ad 100,00 ml med det 

aktuelle løsningsmiddelet, fosfatbuffer pH 6,8 eller acetatbuffer pH 6,0. Det ble sett til at 

løsningen ble homogen uten å riste for mye grunnet skumdannelse. 

 

3.2.4 Løsninger til innkapsling i liposomer 

Karboksyfluorescein 1,5 mM i fosfatbuffer pH 6,8 

28,22 mg CF ble oppveid i et veieskip av plast og overført til en 50 ml målekolbe. Det ble 

tilsatt 5 mM fosfatbuffer pH 6,8 for å løse stoffet. Gradvis tilsetting av buffer samt risting 

førte til at stoffet ble løst. Etter oppløsing ble målekolben fylt med 5 mM fosfatbuffer ad 

50,00 ml.  

Tilsvarende mengde CF ble veid opp og løst i 20 mM fosfatbuffer og 50 mM fosfatbuffer på 

samme måte.  

Alt arbeid med CF og CF-løsninger ble utført med lyset skrudd av eller på mørkerom ved bruk 

av en arbeidslampe. Hetteglass med CF-løsninger ble skjermet for lys ved bruk av 

aluminiumsfolie og ble oppbevart i kjøleskap. 

Lidokain hydroklorid 1 % (w/v) i 5 mM fosfatbuffer pH 6,8 

500 mg lidokain hydroklorid ble veid ut på en finvekt og overført til en 50 ml målekolbe. 

Målekolben ble fylt opp med 5 mM fosfatbuffer pH 6,8 ad 50,00 ml. Løsningen ble blandet 

og overført til et 50 ml hetteglass for så å bli oppbevart i kjøleskap. 

Klorheksidin diacetat 1 % (w/v) i 5 mM acetatbuffer pH 6,0  

1,00 gram klorheksidin diacetat ble veid ut på en finvekt og løst i 100,00 ml 5 mM 

acetatbuffer pH 6,0. For oppløsning ble hetteglasset satt på magnetrøring (100 rpm) på en 

varmeplate (50℃). Etter oppløsning ble blandingen avkjølt før videre bruk. Løsningen ble 

oppbevart i kjøleskap. 
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Klorheksidin diglukonat 1 % (v/v) i destillert vann 

Tillaging ble gjort fra en 20 % klorheksidin diglukonat løsning. 5,00 ml av løsningen ble 

pipettert ut direkte i en 100 ml målekolbe.  Målekolben ble fylt opp med destillert vann ad 

100,00 ml før den ble oppbevart skjermet for lys, i kjøleskap. 

Klorheksidin diglukonat 0,5 % (v/v) i destillert vann 

Tillagingen ble gjort fra 1 % klorheksidin diglukonat løsning. 5,00 ml av 1 % løsningen ble 

fortynnet opp til 10,00 ml med destillert vann og blandet ved bruk av wirl mixer. 

Klorheksidin diglukonat 0,15 % (v/v) i destillert vann 

Tillagingen ble gjort fra 1 % klorheksidin diglukonat løsning. 1,50 ml av 1 % løsningen ble 

fortynnet opp til 10,00 ml med destillert vann og blandet ved bruk av wirl mixer.  

 

3.2.5 Fremkallingsreagens til HPTLC 

For produksjon av fremkallingsreagens til HPTLC-analysen ble det veid ut 25,0 gram 

kobbersulfat på en grovvekt. Stoffet ble overført til en 250 ml målekolbe og tilsatt en liten 

mengde destillert vann. Videre ble det veid ut 23,5 gram fosforsyre, direkte i målekolben. 

Blandingen ble tilsatt destillert vann ad 250,00 ml og løst opp før den ble filtrert gjennom 

membranfilter med porestørrelse 0,2 µm. Fremkallingsreagenset ble oppbevart i en ren 

borsilikat glassflaske og var holdbart i 1 måned i romtemperatur (J. C. Touchstone 1983). 
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3.3 INSTRUMENTER OG UTSTYR 

 

3.3.1 Tillaging av liposomer 

 

Apparat Modell  Produsent 

Rotavapor med tilhørende 

vakuumpumpe 

Membran vakuumpumpe, 

type MZ2C, serie nr; 

23911722 

Tilhørende vannbad, 

kjøleverk og styreenhet 

Vacuumbrand GmbH, 

Tyskland 

 

 

Heidolph, Tyskland 

Frysetørrer Christ Alpha 2-4 

Type 100403 

CHRIST, Martin Christ 

Gefrietrocknunganlagen, 

Tyskland 

Ekstruder Lipex Thermobarrell 10 ml Northern Lipids, Canada 

Drain disc Drain disc filtration product, 

PE 25 MM, lot 105355 

Schleicher & Schuell, 

England 

Membranfilter 100 nm Nucleopore trach etch 

membrane filtration product 

100 nm, lot 0259003 

Schleicher & Schuell, 

England 

Membranfilter 200 nm Nucleopore trach etch 

membrane filtration product 

200 nm, lot 371886 

Schleicher & Schuell, 

England 

Membranfilter 400 nm Nucleopore trach etch 

membrane filtration product 

400 nm, lot 7087 

Schleicher & Schuell, 

England 

Ultralydbad (1)  Bransonic 3510E-MT Branson Ultrasonic 

corporation, USA  

Ultralydbad (2) D-7700 Singen/HTW Elma, Tyskland 
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3.3.2 Måling av partikkelstørrelse og zetapotensiale 

 Modell  Produsent 

Zetasizer Zetasizer Nano-Zs Malvern Instruments, 

Storbritannia  

Kyvetter Polystrene 10 x 10 x 45 mm  

REF 67.754 

Sarstedt, Tyskland 

Elektrode Zetasizer Dip Cell Malvern Instruments, 

Storbritannia 

Standardløsning til måling 

av zetapotensiale 

Zetapotential transfer 

standard, DTS1235, -42 mV 

± 4,2 mV, batch 041401 

Malvern Instruments, 

Storbritannia 

3.3.3 Fluorescensmåling 

 Modell Produsent 

Plateleser Wallac Victor3 1420 

Multilabel Counter 

Perkin-Elmer, USA 

Brønner LumiNunc 96 well plates, 

hvite 

Nunc, Danmark 

3.3.4 Lipidkvantifisering 

 Modell Produsent 

Plate påsetter Linomat V CAMAG, Sveits 

Elueringskammer Vertikalt elueringskammer CAMAQ, Sveits  

Dyppekar Chromatogram Immersion 

Device III, serie nr; 150220 

CAMAG, Sveits 

Varmeskap Heraeus Termaks, Norge 

HPTLC-skanner TLC Skanner III CAMAG, Sveits 

Appliseringssprøyte Samle dosage syringe 100 µl CAMAG, Sveits 

HPTLC-plater Silikagel 60 F254, 20 x 10 cm  

K-nummer; HX381713 

Merck, Tyskland 
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3.3.5 Absorbansmålinger 

 Modell Produsent 

Spektrofotometer UV-VIS Spektrofotometer, 

modell UV2550, serie nr; 

A10844632669 

Shimadzu, Japan 

Mikrokyvetter Halvmikro kyvette  Hellma 104-QS, Tyskland 

Sentrifuge Centrifuge 5430R, serie nr; 

5428CK417750 

Eppendorf AG, Tyskland 

 

3.3.6 Fargemålinger 

 Modell Produsent 

Spektrofotometer Spektrofotometer CM-

3500d 

Mintolta, Japan 

Temperert ristemaskin Orbital shaker-incubator  

ES-20 

Biosan, Latvia 

Fyllingsmaterialet FII (glass 

ionomer) 

Fuji II GC, Japan 

Fyllingsmaterialet Tetric 

(compositt) 

Tetric EvoCeram Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein 

HA tabletter Hydroxyapatite discs, lot 

261112 

Clarksom Chromatography 

Products inc, USA 

 

 

 

 



 
3 MATERIALER, LØSNINGER, INSTRUMENTER OG UTSTYR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

37 
 

3.4 DIVERSE 

 

 Modell Produsent 

Finvekt AG204 Delta Range, serie nr; 

1117240022 

Mettler Toledo, Sveits 

pH-meter MP220 pH meter Mettler Toledo, Sveits 

Kalibreringsløsninger til pH-

meter 

Bufferløsning pH 7 

Batch nr; 131250503 

 

Bufferløsning pH 4 

Batch nr; 13J160518 

VWR Chemicals, Prolabo, 

Frankrike 

 

 

VWR Chemicals, Prolabo, 

Frankrike 

Gelfiltreringskolonne PD-10 Columns,  

Lot 9524681 

GE Healthcare, Storbritannia 

Reservoar til 

gelfiltreringskolonne 

25 ml reservoar GE Healthcare, Storbritannia 

Wirl mixer Relax top, 

Serie nr; 089802692 

Heidolph, Tyskland 

Magnetrører og varmeplate MR 202, serie nr; 60143 Heidolph, Tyskland 

Oppkonsentreringsrør 10k Spin-X UF 6 concentrator, 

10k MWCOPES 

Non sterile, 6 ml 

Lot 30314009 

Corning, Storbritannia 

Varmeskap TS 8056, 3-2461 Termarks, Norge 

Grovvekt Mettler PE 3600, 

Delta Range 

Mettler Instruments, Sveits 

Membranfilter til filtrering 

av buffer og 

fremkallingsreagens 

Nucleopore trach etch 

membrane filtration product 

200 nm, lot 71897 

Schleicher & Schuell, 

England 
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To-komponent lim Art nr; 4175 Araldite Rapid, Bostik 

Findley, Sverige 

1 ml sprøyte 130 98-A  B. Braun Melsungen AG, 

Tyskland 

Sentrifugerør i plast 15 ml Centrifuge tubes with 

screw caps, batch nr 713C1 

VWR, USA 

Osmometer Semi-micro osmometer K-

7400, D14163 

Knauer, Tyskland 

Standard til osmometer 400 mOsmol pro kg, 12,687 

g NaCl/ kg H2O, batch nr 

203-100 

Knauer, Tyskland 
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4 METODER 

4.1 FREMSTILLING AV LIPOSOMER MED INNKAPSLET STOFF 

 

4.1.1 Fremstilling av liposomer uten virkestoff 

Plastpipetter til bruk for pipettering av lipidløsninger, ble skylt 3 ganger med kloroform før 

bruk. Stamløsningen av lipid 10 mg/ml ble pipettert over i en 250 ml rundkolbe. For tillaging 

av 15 mM soya PC liposomer ble det pipettert ut 11,55 ml og for tillaging av 3 mM soya PC 

liposomer ble det pipettert ut 2,31 ml av stamløsningen. Ved tillaging av 3 mM soya PC 

liposomer ble det i tillegg fortynnet opp til 10 ml med kloroform slik at lipidfilmen skulle bli 

dannet over en større overflate. Løsemiddelet ble dampet bort på rotavapor under vakuum, 

slik at lipidfilmen ble jevn. Omdreiningshastigheten ble satt til 90 rpm og vannbadet til 40℃. 

Trykket ble justert sakte nedover fra ca. 1000 mbar slik at løsemiddelet ikke fordampet for 

raskt. Ved trykket hvor løsemiddelet begynte å fordampe var det ekstra viktig å se til at dette 

ikke foregikk raskt. For kloroform ligger dette ved 474 mbar ved 40℃ (Gunjan Guha 2011). 

Da alt løsemiddelet var fordampet, roterte rundkolben på rotavapor i ytterligere 20 

minutter. Trykket ble holdt mellom 60-70 mbar. Da filmen var tørr ble rundkolben satt på 

vakuumpumpe til neste dag. Dette var for å fjerne eventuelle løsemiddelrester.  

Lipid filmen ble hydrert ved romtemperatur med 10,00 ml destillert vann under manuell 

rotering av rundkolben. Kolben ble deretter festet på rotavaporen med 

omdreiningshastighet på 90 rpm i 10 minutter før den ble fylt med nitrogengass og satt i et 

mørkt skap. Deretter ble kolben manuelt rotert hvert 30. minutt i 2 timer og satt i kjøleskap 

til neste morgen. Etter en natt i kjøleskap ble liposomene ekstrudert 10 ganger gjennom 

membranfilter med porestørrelse 100 nm ved romtemperatur. 

 

4.1.2 Innkapsling av virkestoff i liposomer 

1,00 ml 15 mM soya PC liposomer ekstrudert 100 nm ble blandet med 1,00 ml av løsningen 

med stoffet som skulle innkapsles. Dette ble gjort i et 50 ml hetteglass med en teflonbelagt 
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gummipropp. Løsningen ble blandet et par sekunder på wirl mixer. Deretter ble glasset 

senket ned i flytende nitrogen. Her lå glasset i 1-2 minutter før gummiproppen ble tatt ut og 

erstattet med en spesiell propp til bruk ved frysetørking. Deretter ble glasset flyttet over til 

en hylle i en frysetørkeren. Prøven ble frysetørret med proppen halvveis i til neste dag ved 

trykk < 1 mbar.  

Ved avslutning av frysetørkeprosessen ble en plate senket ned på hetteglasset slik at 

proppen ble lukket før luft ble sluppet inn i kammeret.  

Ved rehydrering ble glasset åpnet forsiktig for å slippe luften sakte inn. Dette for at den 

«frysetørkede kaken» skulle forbli hel og ikke ødelegges ved turbulens av luft inn i 

hetteglasset. Dette gjaldt for alle prøver som ble frysetørket. 

Prøven ble rehydrert med et lite volum destillert vann. Hetteglasset ble forsiktig vendt rundt 

slik at hele «kaken» ble fuktet. Etter forsiktig omdreining på glasset ble stoffet fullstendig 

oppløst ved bruk av wirl mixer i 5-10 sekunder. Prøven lå kjølig til dagen etter hvor den ble 

fortynnet opp til 1,50 ml. Da ble liposomene ekstrudert 10 ganger gjennom 200 nm filter og 

fortynnet opp til 2,50 ml eller 5,00 ml. Fortynningene ble gjort med den aktuelle bufferen. 

Tabell 4-1 viser hvilke rehydreringsvolum, fortynningsbuffer og totalvolum som ble brukt ved 

innkapsling av de forskjellige stoffene. 

Tabell 4-1: Rehydreringsvolum, buffer og sluttfortynning ved innkapsling av de ulike stoffene 

Innkapslet stoff Rehydreringsvolum Fortynningsbuffer 

(50 mM) 

Fortynnet opp til 

totalt 

CF 100 µl Fosfatbuffer pH 

6,8 

5,00 ml 

Lidokain 

hydroklorid 

100 µl Fosfatbuffer pH 

6,8 

5,00 ml 

Klorheksidin 

diacetat 

100 µl Acetatbuffer pH 

6,0 

5,00 ml 

Klorheksidin 

diglukonat 

300 µl  Acetatbuffer pH 

6,0 

2,50 ml  
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4.2 FJERNING AV IKKE-INNKAPSLET STOFF VED GELFILTRERING 

Før bruk av gelfiltreringskolonnen ble den mettet med 3 mM soya PC liposomer. Kolonnen 

ble først ekvilibrert med 25 ml av den aktuelle bufferen ved bruk av et reservoar festet til 

gelfiltreringskolonnen. Deretter ble det applisert 2,50 ml 3 mM soya PC liposomer ekstrudert 

100 nm. Overskuddet ble eluert ut med 3,50 ml buffer og et lett blakket eluat fortalte at 

kolonnen var mettet. 

Før gelfiltrering av prøven ble kolonnen på nytt skylt og ekvilibrert med aktuell buffer. 2,50 

ml prøve ble eluert med 3,50 ml buffer. Den gelfiltrerte prøven ble fortynnet opp til 5,00 ml 

for å få en konsentrasjon på 3 mM lipid. Etter eluering ble kolonnen skylt med 25 ml buffer 

slik at rester av stoffet ble vasket ut. 

 

4.3 KARAKTERISERING AV LIPOSOMER 

 

4.3.1 Måling av partikkelstørrelse 

Partikkelstørrelse ble målt ved hjelp av Zetasizer Nano-Zs 

1,00 ml av den aktuelle bufferen ble pipettert over i en kyvette holdt på skrå for å unngå 

partikler fra luften. 100 µl av prøven ble pipettert over i kyvetten og løsningen ble blandet 

forsiktig. Det ble satt på et plastlokk og kyvetten ble inspisert for synlig støv og bobler. Ved 

synlig støv eller bobler ble det gjort klar en ny kyvette på samme måte. Deretter ble 

størrelsesmålinger foretatt. Parametere brukt ved størrelsesmålinger er vist i tabell 4-2. 
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Tabell 4-2: Parametere brukt ved måling av størrelse 

Dispersant Vann 

Viskositet for vann (cP) 0,8872 

RI (vann) 1,330 

Dielektrisk konstant for vann 78,9 

Temperatur (℃) 25 

Innstillinger Mark-Houwink parametere 

Ekvilibreringstid (sekunder) 300  

Målingsvinkel 173° Backscatter 

Antall run per måling 11 

Antall målinger per prøve 3 

Måleposisjon (mm) 4,65 

 

4.3.2 Måling av zetapotensiale 

Zetapotensiale ble målt ved hjelp av Zetasizer Nano-Zs 

Zetapotensiale ble alltid målt etter størrelsesmålinger. For den samme prøven kunne samme 

klargjorte kyvette benyttes. 

Lokket ble tatt av og en dipcelle skylt med destillert vann ble satt ned i prøveløsningen. 

Dette ble gjort mens kyvetten ble holdt på skrå for å unngå bobler og støv. Deretter ble 

kyvetten med dipcellen satt inn i Zetasizer Nano-Zs. Zetapotensiale ble målt og parametere 

brukt ved måling er vist i tabell 4-3. 
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Tabell 4-3: Parametere brukt for måling av zetapotensiale  

Kyvettemateriale Polystyrene latex 

RI (Polystyrene latex) 1,590 

Absorpsjon 0,010 

Dispersant Vann 

Viskositet for vann (cP) 0,8872 

RI (vann) 1,330 

Dielektrisk konstant 78,5 

Temperatur (℃) 25 

Modell Smoluchowski 

Ekvilibreringstid (sekunder) 120 

Celletype Dip celle for zetapotensialet 

Minimum antall run per måling 10 

Maksimum antall run per måling 100 

Antall målinger per prøve 5 

Måleposisjon (mm) 4,50 

4.4 KVANTIFISERING AV LIPIDMENGDEN 

Lipidkvantifisering ble utført ved å følge SOP – HPTLC (BB/2014).  

Tillaging av Lipidstandarder til HPTLC-analyse 

Det ble laget lipidstandarder i tre konsentrasjoner. Konsentrasjonene var 0,1 mM, 0,2 mM 

og 0,3 mM. Utgangspunktet for disse var en stamløsning på 10 mg/ml soya PC i kloroform. 

Plastpipettene som ble brukt ble skylt 3 ganger med kloroform før pipettering av 

lipidløsning. Tabell 4-4 gir en oversikt over mengde stamløsning pipettert ut og sluttvolumet. 

Tabell 4-4: Pipetteringer ved tillaging av lipidstandarder 

Konsentrasjon Mengde stamløsning Sluttvolum 

1 mM  770 µl 10,00 ml  

2 mM  1,540 ml 10,00 ml 

3 mM 2,310 ml 10,00 ml 
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Disse standardene ble videre fortynnet til 0,1 mM, 0,2 mM og 0,3 mM soya PC ved å 

fortynne 1,00 ml av lipidløsningen med 9,00 ml kloroform. Lipidstandardene ble flushet med 

nitrogen, satt på en teflonbelagt gummipropp og forseglet med parafilm før de ble satt i 

vanlig fryser. 

Applisering på plate 

Linomat V ble brukt for applisering av løsningene på HPTLC-platene. I forkant av 

lipidapplisering ble gassen stabilisert ved at 4 µl 96 % etanol ble applisert på HPTLC-platen, 

etterfulgt av 10 appliseringer med 0,5 mg/ml cyanokobalamin i 96 % etanol. Det ble 

kontrollert at appliseringssprøyten ga visuelt fine bånd. Både standarder og prøver ble 

applisert på HPTLC-platen i 3 paralleller. Prøvene ble fortynnet 1:10 før applisering. 

Appliseringssprøyten ble skylt etter anvisning, både før, mellom og etter hver prøve. Tabell 

4-5 viser parametere brukt ved applisering på platen. 

Tabell 4-5: Parametere brukt ved applisering på HPTLC-platen 

Gasshastighet (nitrogen) 2 bar 

Båndbredde 5 mm 

Startposisjon for applisering (sidekant) 15 mm 

Platepåsettinghastighet 15 sek/µl 

 

Etter applisering ble platen stående til tørk i 10 minutter før eluering. 

Tillaging av mobilfase 

Mobilfase ble laget rett før eluering. 17,50 ml kloroform, 6,25 ml metanol og 1,00 ml MilliQ-

vann ble blandet i en kolbe og lukket med kork. Løsningsmidlene ble tilsatt i rekkefølgen 

oppgitt og tillaging av mobilfase ble gjort i avtrekk. 

Eluering 

Elueringskammeret ble tilsatt hele mobilfasen før HPTLC-platen ble senket ned i kammeret. 

Da væskefronten nådde 6,5 cm ble platen tatt ut og tørket med føner i 2-3 minutter. 

Tørkingen foregikk i avtrekk.  

Fremkalling 

Da platen var tørr ble den senket loddrett ned i et kammer med fremkallingsreagens. 
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Nøyaktig 20 sekunder etter ble platen hevet. Det ble brukt føner for å tørke platen før den 

ble plassert på en metallplate og satt i et Heraeus varmeskap med temperatur 180℃ i 20 

minutter.  

Skanning 

Etter avkjøling ble platen skannet ved bruk av Camag HPTLC-skanner. Parametere brukt ved 

skanning er vist i tabell 4-6. 

Tabell 4-6: Parametere brukt ved skanning av HPTLC-platen 

Appliseringsposisjon 10 mm 

Spalteåpning 4 x 0,10 mikro 

Skanningshastighet 20 mm/s 

Bølgelengde 510 nm 

Lampe D2 & W 

Datafilter  Savitsky-Golay 7 

 

4.5 KVANTIFISERING AV INNKAPSLET STOFF 

 

4.5.1 Kvantifisering av CF ved fluorescensmåling 

CF fluorescens ble målt ved bruk av Wallac Victor plateleser. Det ble brukt hvite 96 brønners 

plater ved måling.  

Tillaging av standarder i fosfatbuffer pH 6,8  

CF standardene ble laget i konsentrasjonsområdet 3-12 µM. CF gir en lineær kurve når 

standardene er i området 3-30 µM (New 1990).  

Stamløsningen av CF på 1,5 mM ble brukt til å lage standarder i ønsket 

konsentrasjonsområde. Det ble laget standardrekker i både 5 mM, 20 mM og 50 mM 

fosfatbuffer pH 6,8. 

For tillaging av CF standard ble korrekt mengde stamløsning pipettert over i et mørkt 

hetteglass. Hetteglasset ble fylt opp til riktig volum med fosfatbuffer i aktuell styrke. 
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Løsningen ble blandet på wirl mixer i noen sekunder. Tabell 4-7 viser konsentrasjon, mengde 

stamløsning pipettert og sluttfortynning av standardene. 

Tabell 4-7: Tillaging av CF standarder 

Konsentrasjon Mengde stamløsning Fortynnet til 

3 µM 30 µl 15,00 ml 

6 µM 60 µl 15,00 ml 

9 µM 90 µl 15,00 ml 

12 µM 120 µl 15,00 ml 

 

Glassene ble skjermet for lys med aluminiumsfolie og oppbevart i kjøleskap. 

Applisering på plate 

Både prøver og standarder ble avsatt i to paralleller i brønnene på platen. Prøvene ble 

fortynnet før kvantifisering slik at konsentrasjonen ble holdt innenfor standardkurven. 

For kvantifisering av innkapslet stoff måtte liposomene sprekkes. Dette ble gjort direkte i 

brønnen ved tilsetning av 50 µl triton 2 %. For å begrense skumdannelse ble det først satt av 

triton. Videre ble det avsatt 50 µl prøveløsning. Standardene ble applisert på samme måte 

som prøvene, med 50 µl standard og 50 µl triton.  

Nullprøver ble kjørt ved hver måling. Nullprøven inneholdt 50 µl fosfatbuffer og 50 µl triton 

2 %. Platen ble dekket med plastlokk og aluminiumsfolie.  

For å være sikker på at liposomene sprakk, ble platen vippet forsiktig i en jevn bevegelse. 

Platen lå 2-3 minutter før analysen. 

Måling av fluorescens 

Fluorescens ble målt ved bruk av Wallac Viktor plateleser. Parametere brukt er vist i tabell 4-

8. 
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Tabell 4-8: Innstillinger brukt ved fluorescensmåling 

Teknologi og platetype  

Teknologi Prompt fluorometry 

Plate 8 x 12 brønner 

Tid per måling 0,1 sekund 

 

Risteparametere  

Ristevarighet 3 sekunder 

Ristehastighet Rask 

Ristediameter 0,10 mm 

Ristetype Lineær 

 

Lampe og filter  

Filter emisjon F535 

Filter navn og CW lampe F485 

CW lameenergi 100 

Emisjonsside Ovenfra 

 

4.5.2 Kvantifisering av lidokain hydroklorid, klorheksidin diacetat og klorheksidin 

diglukonat ved absorbansmåling 

Lidokain hydroklorid, klorheksidin diacetat og klorheksidin diglukonat ble kvantifisert ved å 

måle absorbans. Dette ble gjort ved bruk av et Shimadzu spektrofotometer.  

Instrumentparametere ble satt til måling av absorbans med «slit width» 2. Deretter ble 

bølgelengde valgt. For å nullstille apparatet ble to halvmikrokyvetter med nullprøve satt inn 

og apparatet ble nullstilt. Aktuell buffer ble brukt til dette. Deretter ble den ene kyvetten 

tatt ut og fylt med prøve. Prøvene ble målt i stigende konsentrasjon. Kyvetten ble godt skylt 

mellom hver prøve, ved bruk av både destillert vann og etanol. Mengde stoff i prøven ble 

bestemt ved bruk av en standardkurve. Mengde innkapslet ble beregnet i prosent av 

mengde tilsatt. 
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Lidokain hydroklorid 

Tillaging av standarder i 50 mM fosfatbuffer pH 6,8 

500 mg lidokain hydroklorid ble veid ut på en finvekt, og overført til en 50 ml målekolbe. 

Målekolben ble fylt opp med 50 mM fosfatbuffer pH 6,8, ad 50,00 ml. 1,00 ml av denne 

løsningen ble tatt ut og fortynnet med 9,00 ml 50 mM fosfatbuffer pH 6,8. Dette ga en 

løsning på 1 mg/ml som var utgangspunktet for alle standarder. Tabell 4-9 viser 

pipetteringsmengde og sluttfortynning ved tillaging av lidokain hydroklorid standarder. Etter 

tillaging ble standardene oppbevart i kjøleskap. 

Tabell 4-9: Pipettering og fortynning ved tillaging av standarder 

Konsentrasjon Mengde stamløsning (1 mg/ml) Fortynnet til 

0,001 mg/ml 20 µl 20,00 ml 

0,002 mg/ml 40 µl 20,00 ml 

0,004 mg/ml 40 µl 10,00 ml 

0,008 mg/ml  80 µl 10,00 ml 

0,016 mg/ml 160 µl 10,00 ml 

0,032 mg/ml 320 µl 10,00 ml 

0,064 mg/ml 640 µl 10,00 ml 

0,128 mg/ml 1,280 ml 10,00 ml 

0,256 mg/ml 2,560 ml 10,00 ml 

0,512 mg/ml 5,120 ml 10,00 ml 

 

Preparasjon av prøvene og måling av absorbans  

For kvantifisering av lidokain hydroklorid ble 2,00 ml av prøven pipettert ut i et 6 ml 

oppkonsentreringsrør (MWCO 10 kD). Rørene ble sentrifugert i 5 minutter med en hastighet 

på 5000 rpm. 500 µl av filtratet ble fortynnet opp til 2,00 ml før måling av absorbans ved 

bruk av Shimadzu spektrofotometer. 

Absorbans ble målt ved 241 nm for lidokain hydroklorid.  
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Klorheksidin diacetat 

Tillaging av standarder i acetatbuffer pH 6,0 

Det ble laget en stamløsning med 0,2 % klorheksidin diacetat i 50 mM acetatbuffer. 200 mg 

klorheksidin diacetat ble veid ut på en finvekt, overført til et 100 ml hetteglass og tilsatt 

100,0 ml 50 mM acetatbuffer ved bruk av en målesylinder. En ren magnet ble tilsatt glasset 

før det ble plassert på en varmeplate med 50℃ og 100 rpm. Oppløsningen tok 5-10 

minutter. Løsningen ble avkjølt før tillaging av standarder. Standardene ble laget slik som 

anvist i tabell 4-10. 

Tabell 4-10: Pipettering og sluttvolum ved tillaging av klorheksidin diacetat standarder 

Konsentrasjon Mengde av stamløsningen Fortynnet til  

0,2 mg/ml 1 ml 10,00 ml 

0,02 mg/ml 100 µl 10,00 ml 

0,01 mg/ml 100 µl 20,00 ml 

0,001 mg/ml  25 µl 50,00 ml 

 

Preparasjon av prøvene og måling av absorbans for klorheksidin diacetat 

0,60 ml av prøven ble blandet med 0,60 ml 2 % triton i 50 mM acetatbuffer direkte i 

mikrokyvetten. Kyvetten ble forsiktig vendt for å blande løsningene så godt som mulig. 

Absorbans ble målt ved 254 nm for klorheksidin diacetat (European Pharmacopeia 8). 

 

Klorheksidin diglukonat  

Tillaging av standarder i acetatbuffer pH 6,0 

Det ble først laget en fortynningsrekke av klorheksidin diglukonat i acetatbuffer i 

konsentrasjonsområdet 0,1-0,8 mg/ml. De endelige standardløsningene ble fortynnet ut i fra 

disse som vist i tabell 4-11.  
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Tabell 4-11: Pipettering og fortynning ved tillaging av klorheksidin diglukonat standarder 

Konsentrasjon Konsentrasjon utgangsløsning Volum tatt ut  Fortynnet til 

0,001 mg/ml 0,1 mg/ml 100 µl 10,00 ml 

0,002 mg/ml 0,2 mg/ml 100 µl 10,00 ml 

0,004 mg/ml 0,4 mg/ml 100 µl 10,00 ml 

0,008 mg/ml 0,8 mg/ml 100 µl 10,00 ml 

0,016 mg/ml 0,8 mg/ml 200 µl 10,00 ml 

0,032 mg/ml 0,8 mg/ml 400 µl 10,00 ml 

0,064 mg/ml 0,8 mg/ml 800 µl 10,00 ml 

 

Preparasjon av prøve og måling av absorbans 

Standardene ble målt i forkant av prøvene ved direkte tilsetting i mikrokyvetten og måling i 

spektrofotometeret. 2,00 ml av prøven ble ført over til et 6 ml oppkonsentreringsrør (MWCO 

10 kD). Rørene ble sentrifugert i 5 minutter med en hastighet på 5000 rpm. 100 µl av filtratet 

ble fortynnet til 2,00 ml før måling av absorbans.  

Absorbans ble målt ved 254 nm for klorheksidin diglukonat (European Pharmacopeia 8).  

 

4.6 MÅLING AV OSMOTISK TRYKK 

Osmotisk trykk ble målt ved bruk av et Knauer semi-micro osmometer. «Semi-micro 

Osmometer user manual 10/2010» ble fulgt. 

150 µl standard ble pipettert ut i et glassrør (measuring vial, glass 150 µl) til bruk i 

osmometeret. Deretter ble glasset plassert i apparatet og osmotisk trykk ble målt direkte. 

Prøvene ble målt på tilsvarende måte. 

 



 
4 METODER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

51 
 

4.7 MÅLING AV FARGEFORANDRING 

Fargemålinger ble gjort ved bruk av et Minolta Spektrofotometer og tilhørende SOP 

«Oppstart Minolta fargemåler». Ved oppstart ble apparatet kalibrert med referansebrikker i 

svart og hvit.  

Preparasjon av nullprøve 

Hydroksyapatitt, FII og Tetric, ble først utsatt for acetatbuffer pH 6,0 i en Biosan temperert 

ristemaskin i 10 minutter ved 35℃ og 170 rpm. Deretter ble de dyppet i 40 % etanol for så å 

bli renset med en vattpinne. De ble igjen vasket i destillert vann og tørket i Termarks 

varmeskap ved 35℃ før måling. 

 

Fargemåling 

Ved hvert måletidspunkt ble hvert legeme målt tre ganger. Mellom hver måling av samme 

prøve ble legemene flyttet slik at fargen ble målt ved 3 forskjellige punkter. Gjennomsnittet 

av tre målinger ble regnet ut av apparatet. Tabell 4.12 viser parametere brukt ved måling. 

Tabell 4-12: Parametere brukt ved fargemålinger 

Hva Innstilling 

Linseposisjon 3-8 mm 

Target mask 3 mm 

Kalibreringsmodus SCI ved refleksjon 

 

Ved måling ble verdier for L, a og b registrert. Tabell 4-13 forklarer disse verdiene. 

Tabell 4-13: Forklaring av parametere målt ved fargemåling  

Parameter Forklaring 

L Mål på lyshet 

a Rød-grønn skala 

b Blå-gul skala 
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L-verdiene angir hvit-svart farge hvor 0 er helt svart og 100 er helt hvitt. Videre angir b-

verdiene fargen i en blå-gul skala hvor +b er mot gult og –b er mot blått. A-verdien angir rød-

grønn farge hvor +a er mot rødt og –a er mot grønt (Yamazaki, Taya et al. 2010).  

Verdiene fra målingen ble brukt til å regne ut  ∆𝐸 ∗ 𝑎𝑏, et mål på endring i farge. Endringen 

ble regnet ut fra nullprøven mot prøven målt. Verdien ble regnet ut automatisk av 

programvaren ved bruk av formelen vist under. 

∆𝐸 ∗ 𝑎𝑏 =  √(∆L)2+ (∆𝑎)2+ (∆𝑏)2 

 

4.8 STATISTISK ANALYSE 

For sammenlikning av ulike prøver ble det benyttet variansanalyse (ANOVA) etterfulgt av 

«Tukey pairwise comparison» ved signifikante forskjeller (p < 0,05). «Tukey pairwise 

comparison» metode viser hvilke gjennomsnitt som er forskjellige fra hverandre. 
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5 FORSØKSOPPSETT 

 

5.1 ETABLERING AV DRV METODE MED CF 

Metoden som skulle etableres baserer seg på å blande små, tomme liposomer med en 

løsning av stoffet som skal kapsles inn, for deretter å fryse blanding ned, frysetørke og 

rehydrere med et lite volum. De «tomme» liposomene kan bli fremstilt ved sonikering (Kirby 

and Gregoriadis 1984). Innledende forsøk i dette arbeidet ble derfor foretatt for å bestemme 

sonikeringstid for størrelsesreduksjon. Deretter ble det undersøkt om størrelse på hetteglass 

brukt ved frysetørking og rehydrering påvirket innkapslingseffektiviteten. Videre ble 

betydning av rehydreringsvolum etter frysetørking, betydning av osmotisk trykk på 

fortynningsbuffer og porestørrelse på filter ved ekstrudering etter innkapsling undersøkt. 

Nedenfor er en kort beskrivelse av de ulike forsøkene. 

 

5.1.1 Reduksjon av størrelse på «handshaken liposomes» ved sonikering 

Tre reagensrør ble fylt med 1,1 ml 15 mM «handshaken liposomes». Prøvene ble utsatt for 

ultralyd. Ved ulike tidspunkt ble det tatt ut prøver fra reagensrørene og størrelsen ble målt 

ved bruk av Zetasizer Nano-Zs som beskrevet i kapittel 4.3.1. 

 

5.1.2 Valg av størrelse på hetteglass ved innfrysning og frysetørking 

1,5 mM CF ble innkapslet i liposomer ifølge metoden beskrevet i kapittel 4.1.2. Innfrysning i 

50 ml og 100 ml hetteglass ble foretatt. Deretter ble innkapslingseffektiviteten bestemt som 

prosent av mengde tilsatt. 

 

5.1.3 Betydning av osmotisk trykk på fortynningsbuffer 

Liposomer med innkapslet CF ble fremstilt som beskrevet i kapittel 4.1.2. Ved fortynning av 

de ekstruderte liposomene ble det brukt tre forskjellige bufferkonsentrasjoner, 5 mM, 20 
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mM og 50 mM fosfatbuffer pH 6,8. For å bestemme innkapslingseffektiviteten ble 

fluorescens målt som beskrevet i kapittel 4.5.1. 

 

5.1.4 Betydning av rehydreringsvolum etter frysetørking 

Liposomer med innkapslet CF ble fremstilt som beskrevet i kapittel 4.1.2. Deretter ble 

glassene rehydrert med 100 µl, 300 µl og 500 µl destillert vann. Fortynninger ble gjort med 

50 mM fosfatbuffer og mengde innkapslet stoff ble bestemt ved fluorescensmålinger slik 

som beskrevet i kapittel 4.5.1. 

 

5.1.5 Betydning av porestørrelse på filter ved ekstrudering etter innkapsling 

Til å begynne med ble prøvene ekstrudert fire ganger gjennom membranfilter med 

porestørrelse 400 nm for å begrense tap av innkapslet stoff under ekstrudering.  

Innvirkningen av porestørrelse og antall passasjer gjennom filteret ved ekstrudering etter 

innkapsling ble undersøk ved å sammenlikne 10 passasjer gjennom membranfilter med 

porestørrelse 200 nm med 10 passasjer gjennom membranfilter med porestørrelse 400 nm. 

Størrelse ble målt som beskrevet i kapittel 4.3.1. 

 

5.2 INNKAPSLING AV KATIONSIKE FORBINDELSER 

Etter etablert metode var det ønskelig å forsøke innkapsling av kationiske forbindelser. Til å 

begynne med ble en forbindelse med én positiv ladning (lidokain hydroklorid) innkapslet. 

Deretter ble metoden testet for innkapsling av di-kationiske forbindelser (klorheksidin 

diacetat og klorheksidin diglukonat). Liposomenes størrelse og zetapotensiale ble målt og 

innkapslingseffektiviteten ble bestemt. Lipidkvantifisering ble utført for noen prøver. 
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5.3 FRISETTING AV INNKAPSLET STOFF FRA LIPOSOMER VED 35  ͦC 

Klorheksidin diglukonat 0,5 % løsning i 6 mM soya PC liposomer ble valgt for å studere 

frisetting av innkapslet stoff ved 35℃. Prøvene ble satt i varmeskap Termarks ved 35℃. Det 

ble tatt ut prøver etter 30 minutter, 1 time, 2 timer, 4 timer, 6 timer og 7,5 timer og mengde 

klorheksidin diglukonat frigitt ble bestemt som beskrevet i kapittel 4.5.2.  

 

5.4 STABILITET AV KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT LIPOSOMER VED 

OPPBEVARING I KJØLESKAP 2-8℃ 

Klorheksidin diglukonat 0,5 % løsning i 6 mM soya PC liposomer ble valgt for å utføre 

stabilitetsforsøk. Stabilitet av klorheksidin diglukonat liposomer ble målt ved 2-8℃ over en 

periode på 2-3 måneder. Størrelse og zetapotensiale ble målt som beskrevet i kapittel 4.3.1 

og 4.3.2. Lekkasje av innkapslet stoff ble bestemt som beskrevet i kapittel 4.5.2.  

 

5.5 FARGEFORANDRING PÅ DENTALE MATERIALER VED BRUK AV 

KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT LØSNING OG KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT 

I LIPOSOMER 

Hydroksyapatitt komprimert til en tablett og to type fyllingsmaterialer ble utsatt for 0,5 % 

klorheksidin diglukonat innkapslet i 6 mM soya PC liposomer som ga en total konsentrasjon 

på 0,2 % og 0,2 % klorheksidin diglukonat løsning. Fyllingsmaterialene som ble brukt var 

Tetric og FII. Disse hadde også en tablettliknende form med en diameter i området 9-10 mm. 

Før forsøket startet ble fargen av materialene målt og lagt inn i instrumentet som nullprøve. 

Dette ble gjort som beskrevet i kapittel 4.7 under «Preparasjon av nullprøve».  

Materialene ble deretter utsatt for prøveløsningene i 10 minutter av gangen i totalt 60 

minutter. Dette ble gjort i sentrifugerør av plast, i en Biosan temperert ristemaskin ved 35℃ 

og 170 rpm. Materialene ble renset på samme måte som nullprøven. Deretter ble de dyppet 

i destillert vann og tørket i Termarks varmeskap ved 35℃ før fargemåling. 



 
6 RESULTATER OG DISKUSJON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

56 
 

6 RESULTATER OG DISKUSJON 

6.1 ETABLERING AV DRV METODE MED CF 

 

6.1.1 Reduksjon av størrelse på «handshaken liposomes» ved sonikering 

Ved hydrering av en lipidfilm dannes det «handshaken liposomes». Disse er multilamellære 

(Perkins, Minchey et al. 1988). MLV’s kan sonikeres for å oppnå en homogen løsning av små 

unilamellære vesikler (Sheetz and Chan 1972).   

I figur 6-1 er det fremstilt hvordan størrelsen på liposomene endret seg med økende 

ultralydbelastning i denne studien. 

 

Figur 6-1: Gjennomsnittlig liposomdiameter og polydispersitetsindeks etter sonikering. De 

første 20 minuttene er ved bruk av Branson ultralydbad deretter Elma ultralydbad 

 

Etter 20 minutter ved bruk av Branson ultralydbad var liposomene fortsatt betydelig store i 

størrelsesorden 4000 nm. Ved å bytte ultralydbad til Elma ble det sett en rask nedgang i 

liposomstørrelse som da var på nærmere 200 nm. Likevel var PDI høy og ultralydbelastning 

ble derfor ikke valgt som en metode for å redusere størrelsen på «handshaken liposomes». I 
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stedet ble de «tomme» liposomene ekstrudert 10 ganger gjennom membranfilter med 

porestørelse 100 nm. 

I studien utført av Kirby og Gregoriadis (1984) ble sonikering av liposomer brukt for 

størrelsesreduksjon gjennom hele studien. Ifølge resultatene i dette arbeidet ble det vist at 

sonikering ikke var mulig for å oppnå den ønskelige størrelsen på liposomene med utstyret 

tilgjengelig. Kirby og Gregoriadis oppga videre at det var fullt mulig å ekstrudere gjennom 

filter for størrelsesreduksjon. Det viktige momentet var at liposomene var unilamellære for å 

bruke DRV-metoden (Kirby and Gregoriadis 1984). 

Ekstrudering av «handshaken MLV’s» gjennom filter med porestørrelse på 100 nm vil gi 

homogene vesikler med en gjennomsnittlig diameter på 100 nm etter 10 passasjer (Mui, 

Chow et al. 2003). Ekstrudering gjennom polykarbonat membraner er praktisk, enkelt og 

reproduserbart. Det innfører ingen urenheter til prøver og fører ikke til nedbrytning av 

fosfolipid (Olson, Hunt et al. 1979).   

Det ble derfor valgt at liposomene heller skulle ekstruderes for å redusere størrelsen på 

«handshaken liposomes» i denne studien. Det kan også sees på som en fordel siden 

utsettelse for ultralydbelastning kan føre til oksidasjon og degradering av fosfolipidet, samt 

ødeleggelse av eventuelt innkapslet stoff (Batzri and Korn 1973). Det var derfor ingen 

negative utfall ved å gå bort fra sonikering. 

 

6.1.2 Valg av størrelse på hetteglass ved innfrysning og frysetørking 

Opprinnelig i studien denne oppgaven er basert på ble det brukt en 50 ml rundkolbe eller en 

glass tube med 21 mm i diameter. Dette resulterte i et tynt flak etter frysetørking (Kirby and 

Gregoriadis 1984). Tanken bak å bruke et 100 ml glass til å begynne med var antagelser om 

at den «frysetørkede kaken» ville være lettere å rehydrere på grunn av større overflate. 

Dette var i hovedsak utfordrende og det ble derfor gjort et forsøk for å undersøke om bytte 

av hetteglasstørrelse påvirket innkapslingseffektiviteten.  

Figur 6-2 viser gjennomsnittlig innkapslingseffektivitet i prosent ved bruk av hetteglass av 

forskjellig størrelse.  
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Figur 6-2: Gjennomsnittlig innkapslingsprosent av CF ved bruk av 50 ml hetteglass og 100 ml 

hetteglass (n=3) 

Ved bruk av mindre hetteglass ble det dannet en tykkere «kake» etter frysetørking. Dette 

gjorde rehydrering enklere. 

Det ble gjort en «two-sample T-test» i Minitab for å undersøke om innkapslingseffektiviteten 

var signifikant forskjellig ved bruk av forskjellig størrelse på hetteglass.  

Det viste seg at det ikke var noen signifikante forskjeller og derfor ble 50 ml hetteglass valgt 

til videre forsøk.  

 

6.1.3 Betydning av osmotisk trykk på fortynningsbuffer 

Innkapslingseffektiviteten er lav i forhold til Kirby et al. De oppnådde en 

innkapslingseffektivitet i området 40-50 % ved innkapsling av CF (Kirby and Gregoriadis 

1984). Det kan komme av at i dette arbeidet ble liposomene ekstrudert 4 ganger gjennom 

membranfilter med porestørrelse 400 nm etter innkapsling. En annen årsak kan være det 

osmotiske trykket på fortynningsbufferen. Det ble opprinnelig brukt en fortynningsbuffer 

med konsentrasjon 5 mM.  

 Liposom-membraner er semipermeable. Det vil si at diffusjon av molekyler og ioner kan 

variere. Grunnet semi-permeabilitet vil konsentrasjonen av løsningen på hver side av 

membranen danne et osmotisk trykk. Ved høy konsentrasjon av innkapslet stoff i liposomer 
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vil fortynning med en buffer med lav konsentrasjon kunne føre til at liposomene sveller fordi 

vannet diffunderer inn i liposomene. Liposomene kan ødelegges og stoffer kan lekke ut slik 

at man får lavere innkapslingseffektivitet (New 1990).  

I figur 6-3 er innkapslingseffektivitet ved bruk av forskjellige fortynningsbuffere vist. 

Bufferkonsentrasjonene var 5 mM, 20 mM og 50 mM fosfatbuffer pH 6,8. 

 

Figur 6-3: Gjennomsnittlig innkapslingsprosent av CF ved bruk av fosfatbuffere i forskjellige 

konsentrasjoner (n=3) 

Variansanalyse viste signifikante forskjeller i innkapslingseffektivitet ved bruk av de 

forskjellige konsentrasjonene. Derfor ble det utført en «Tukey pairwise comparison» og det 

viste seg at bruk av 50 mM fosfatbuffer ved fortynning ga signifikant høyere innkapsling 

sammenliknet med 20 mM og 5 mM fosfatbuffer (p < 0,05).  

 

Tabell 6-1 viser osmotisk trykk for fosfatbuffere brukt i dette forsøket. Høyere 

innkapslingseffektivitet for 50 mM buffer kan sannsynligvis forbindes med høyere 

osmolaritet for denne løsningen.  
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Tabell 6-1: Osmotisk trykk til fosfatbuffere brukt i forsøket 

Konsentrasjon mOsmol 

5 mM 11,66 

20 mM 29,3 

50 mM 97 

 

Størrelse på liposomene i dette forsøket ble målt både før gelfiltrering og etter avsluttet 

produksjon. Figur 6-4 viser gjennomsnittlig hydrodynamisk intensitetsdiameter for 

målingene.  

 

Figur 6-4: Z-average før og etter gelfiltrering ved ekstrudering 4 ganger gjennom 

membranfilter med porestørrelse 400 nm 

En større gjennomsnittlig størrelse for liposomene før gelfiltrering kan indikere tap av 

liposomer under gelfiltrering. De største liposomene i disse forsøkene var sannsynligvis så 

store at de ikke passerte gelfiltreringskolonnen.  

Kolonnen er designet slik at det skjer en rask separering av molekylene som passerer. Når en 

prøve filtreres vil store molekyler (liposomene) bli ekskludert fra kolonnen med 

«væskefronten» og små molekyler vil trenge inn i porer. De store molekylene blir dermed 

eluert ut først, mens de må molekylene blir forsinket på veien og må vaskes ut. Etter 

applisert prøve blir normalt ca. 70-90 % av prøven gjenvunnet (GE-Healthcare 2007). Det er 
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derfor høyst sannsynlig at det blir tapt lipid under gelfiltrering. Dette tapet kommer i tillegg 

til tapet av liposomene som er så store at de ikke passerer kolonnen. Ved tap av liposomer 

blir også innkapslet stoff i disse liposomene tapt, noe som resulterer i en lavere 

innkapslingseffektivitet.  

Det ble også utført lipidkvantifisering for prøvene i dette forsøket og figur 6-5 viser hvor stor 

prosentandel av lipidet man finner igjen etter avsluttet produksjon. 

 

Figur 6-5: Lipidmengden vist i prosentandel av tilsatt lipid  

Som det fremkommer av figuren blir mellom 40-50 % av tilsatt mengde lipid gjenfunnet. 

Sammen med den lave z-average etter gelfiltrering betraktes dette som at de største 

liposomene sannsynligvis ikke passerer kolonnen.  

Det kan dermed oppsummeres at en fortynningsbuffer på 50 mM ga signifikant best 

innkapslingseffektivitet og at det tapes liposomer ved gelfiltrering av liposomer som har 

vært ekstrudert 4 ganger gjennom et 400 nm membranfilter.  

 

6.1.4 Betydning av rehydreringsvolum etter frysetørking 

Den lave innkapslingseffektiviteten oppnådd i forsøkene så langt medførte mistanke om at 

volumet ved rehydrering av den «frysetørkede kaken» var for lavt for tilstrekkelig 

rehydrering.  
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Figur 6-6 viser innkapslingseffektiviteten ved bruk av forskjellige rehydreringsvolum etter 

frysetørking. Blandingen som ble frysetørket inneholdt 1,00 ml 1,5 mM CF og 1,00 ml 15 mM 

soya PC liposomer ekstrudert 100 nm.  

 
 

Figur 6-6: Gjennomsnittlig innkapslingsprosent ved rehydrering med 100 µl, 300 µl og 500 µl 

destillert vann (n=3) 

Som forventet ut i fra figuren viste variansanalyse ingen signifikante forskjeller i 

innkapslingseffektiviteten ved bruk av de forskjellige rehydreringsvolum. Dette er ikke i tråd 

med Kirby og Gregoriadis som viste at økt rehydreringsvolum ga lavere 

innkapslingseffektivitet. Da det ble bekreftet ingen signifikante forskjeller mellom 100 µl, 

300 µl og 500 µl som hydreringsvolum i dette forsøket ble det fortsatt å bruke 100 µl til 

rehydrering av den «frysetørkede kaken», da det er oppgitt at rehydreringsvolum bør være 

1/10 del av totalvolumet tilsatt (Kirby and Gregoriadis 1984). 

 

6.1.5 Betydning av porestørrelse på filter ved ekstrudering etter innkapsling 

En definert og kontrollert partikkelstørrelsesdistribusjon for liposomer kan være et 

teknologisk problem. Tidligere har både farmakologiske og farmakokinetiske studier blitt 

begrenset grunnet manglende evne til å angi størrelsesfordelingen av liposomale preparater  

(Olson, Hunt et al. 1979). Dette sier noe om hvor viktig det er å ha kontroll på størrelsen 

under hele arbeidet.  
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I denne studien ble liposomene ekstrudert etter rehydrering og fortynning til 1,5 ml. Figur 6-

7 viser størrelse før og etter gelfiltrering ved bruk av både membranfilter med porestørrelse 

200 nm og membranfilter med porestørrelse 400 nm under ekstruderingen. 

 

Figur 6-7: Z-average før og etter gelfiltrering ved bruk av membranfilter med forskjellig 

porestørrelse  

Figur 6-8 viser tilhørende polydispersitetsindeks. 

 

Figur 6-8: PDI før og etter gelfiltrering av prøver som er ekstrudert 10 ganger gjennom 

membranfilter med porestørrelse 200 nm og 400 nm 
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Liposomer ekstrudert til 200 nm viste seg å ha størrelse i området 150-160 nm. PDI var lav 

og lå i området < 0,1. Det ble ikke sett store forskjeller i gjennomsnittlig størrelse og PDI før 

og etter gelfiltrering ved visuell sammenlikning av stolpene i diagrammene. 

Liposomer ekstrudert til 400 nm viste variasjon i størrelse og PDI. Størrelsen på disse 

liposomene lå i området 240-425 nm. PDI lå i området 0,27-0,65.  

Figur 6-9 og 6-10 viser eksempler på intensitetsplot før og etter gelfiltrering da parallellene 

var ekstrudert 10 ganger gjennom membranfilter med porestørrelse på henholdsvis 200 nm 

og 400 nm.  

  

Figur 6-9: Intensitetsplot før (t.v.) og etter (t.h.) gelfiltrering for prøver ekstrudert 10 ganger 

gjennom membranfilter med porestørrelse 200 nm 
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Figur 6-10: Intensitetsplot før (t.v.) og etter (t.h.) gelfiltrering for prøver ekstrudert 10 ganger 

gjennom membranfilter med porestørrelse 400 nm 

 

Intensitetsplottene var en-toppet ved ekstrudering 10 ganger gjennom membranfilter med 

porestørrelse 200 nm sammenliknet med ekstrudering 10 ganger gjennom 400 nm 

membranfilter, hvor intensitetsplottene ga flere topper.  

Z-average er et godt mål på kvalitet i prøven. Z-average er en hydrodynamisk parameter og 

kan derfor kun brukes for partikler i løsning. Z-average kan være sensitiv for små 

forandringer, som for eksempel aggregatdannelser  (Malvern 2011 ).  

Ut ifra resultatene over blir det sett at kontroll på størrelsesdistribusjonen ble best ved bruk 

av membranfiltre med porestørrelse på 200 nm. 

Når en prøve er polydispers vil det si at størrelsesfordelingen varierer i prøven. 

Polydispersitetsindeks er et mål for bredden av størrelsesdistribusjonen i en prøve. Jo 

høyere PDI, jo bredere er størrelsesfordelingen. PDI blir angitt som en verdi mellom 0 og 1. 

En verdi lavere enn 0,05 er kun sett hos svært monodisperse prøver med full kontroll på 

størrelsen. Videre indikerer verdier over 0,7 en svært polydispers prøve og dermed er 

sannsynligvis ikke dynamisk lysspredning en egnet teknikk (Agilent 2011, Malvern 2011 ).  
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Ved ekstrudering 10 ganger gjennom filtere med porestørrelse 400 nm ble det i tillegg til 

varierende z-average også sett en varierende PDI med verdier helt opp i området 0,6-0,7. 

Dette indikerer også at bruk av 200 nm porer egner seg best. 

Det var av interesse å kontrollere om tapet av lipid var forskjellig ved ekstrudering gjennom 

forskjellige porestørrelser etterfulgt av gelfiltrering. Figur 6.11 viser lipidkvantifisering for 

disse prøvene samt en 100 % prøve som hverken var ekstrudert eller gelfiltrert.  

 

Figur 6-11: Lipidkvantifisering av paralleller ekstrudert 200 nm og 400 nm og gelfiltrert. UE* 

= uten ekstrudering og gelfiltrering (n=3) 

 

I 100 % prøven ble omtrent 90 % av lipidet funnet igjen. Videre var det overraskede å finne 

igjen kun rundt 60 % av lipidet for de andre prøvene.  

I en studie utført av Olson, Hunt et al. ble det sett at ved ekstrudering blir minst 80 % av lipid 

gjenvunnet. Tapet er grunnet avsetting av løsning i hulrom/mellomrom i 

ekstruderingsutstyret (Olson, Hunt et al. 1979). Det var derfor forventet noe tap av lipid 

under ekstrudering i denne studien, men at tapet var såpass stort var overraskende. En 

mulig forklaring kan være kvantifiseringsmetoden. Det har blitt hevdet at denne ikke gir 

reproduserbare resultater over tid, men det har ikke blitt funnet noen teori bak dette 

utsagnet. Faktorer som kammer metning, plate aktivitet og batch til batch forskjeller i platen 

er viktige momenter. For reproduserbare resultater må metoden være strengt standardisert 

0 20 40 60 80 100

P 200 nm

P 400 nm

P UE*

Prosent lipid etter avsluttet produksjon



 
6 RESULTATER OG DISKUSJON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

67 
 

(Handloser, Widmer et al. 2008). Ved hver lipidkvantifisering i disse forsøkene ble 

prosedyren utført på nøyaktig samme måte. Nedkjølingstiden for platen ble også målt ved 

bruk av stoppeklokke, da det var viktig at alle platene hadde lik nedkjølingstid. Den relativt 

lave variasjonen mellom prøvene tyder på at metoden var tilstrekkelig reproduserbar i dette 

arbeidet. 

Det var ikke signifikante forskjeller på lipidinnhold for paralleller ekstrudert til 200 nm og 

paralleller ekstrudert til 400 nm. Bruk av membranfilter med porestørrelse 200 nm 

resulterte, som tidligere nevnt, i mindre liposomer med lave PDI verdier. Derfor ble det valgt 

at prøver videre skulle bli ekstrudert 10 ganger gjennom membranfilter med porestørrelse 

200 nm. Ti ganger ble ansett som nok siden det har blitt vist at etter mellom 5-10 

ekstruderinger skjer det ingen drastiske forandringer i størrelsesdistribusjon (Mui, Chow et 

al. 2003).  

Figur 6-12 viser en oversikt over etablert metode for DRV. 

 

Figur 6-12: En oversikt over trinnene utført i DRV-metoden 
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6.2 INNKAPSLING AV KATIONISKE FORBINDELSER 

 

Den etablerte metoden var ment å skulle brukes for innkapsling av kationiske forbindelser. I 

første omgang ble den testet ut på lidokain hydroklorid, en forbindelse med én positiv 

ladning. Deretter ble den brukt for innkapsling av klorheksidin diacetat og klorheksidin 

diglukonat, forbindelser med to positive ladninger. 

 

6.2.1 Lidokain hydroklorid 

En 1 % løsning av lidokain hydroklorid i 5 mM fosfatbuffer ble innkapslet i liposomer som 

beskrevet i kapittel 4.1.2. For å unngå eventuelle problemer under gelfiltrering ble mengden 

innkapslet bestemt indirekte som beskrevet i kapittel 4.5.2.  

Kvantifisering ble gjort ved 241 nm da det ble observert at lidokain hydroklorid sannsynligvis 

hadde absorpsjonsmaksium ved denne bølgelengden. Figur 6-13 viser spekteret. 

 

Figur 6-13: Absorpsjonsspekter for lidokain hydroklorid  
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Resultater for innkapslingseffektivitet er vist i figur 6-14. Størrelse for liposomene og 

tilhørende PDI er vist i figur 6-15. 

 

Figur 6-14: Innkapslingseffektivitet av lidokain hydroklorid 1 % i 15 mM soya PC liposomer. 

Resultater for hver prøve er vist  

 

Figur 6-15: Z-average (diameter) og PDI til tre paralleller av lidokain hydroklorid innkapslet i 

liposomer 

I en tidligere studie utført av Gücer, Ebel et al. er det vist at liposomer laget til 200 nm ikke 

viste noen størrelsesforandring etter innkapsling av lidokain hydroklorid, men i denne 

studien ble det ikke oppnådd en bemerkelsesverdig innkapslingseffektivitet (Gücer, Ebel et 

al. 1993). Det er derfor ikke direkte sammenliknbart da det i denne oppgaven har blitt 
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oppnådd en innkapslingseffektivitet i området 20-22 %. Resultatene i denne oppgaven viser 

en størrelsesforandring for liposomer ekstrudert til 200 nm etter innkapsling av lidokain 

hydroklorid. Disse lå i området 130-133 nm.  

Etter størrelsesmålinger ble zetapotensiale målt. Tabell 6-2 viser zetapotensiale for 

liposomer med innkapslet lidokain hydroklorid. 

Tabell 6-2: Zetapotensiale for lidokain hydroklorid innkapslet i liposomer 

Parallell Zetapotensiale 

P1 1,77 mV 

P2 1,31 mV 

P3 0,74 mV 

 

En tilnærmet nøytral ladning viser at lidokain hydroklorid sannsynligvis befinner seg inne i 

liposomene. 

Innkapslingseffektiviteten lå i området 20-22 % for lidokain hydroklorid. Størrelsen på 

liposomene lå i området 130-133 nm med PDI < 0,1. Liten variasjon i 

innkapslingseffektiviteten, jevn størrelse på liposomene og lav PDI verdi fremstiller metoden 

som reproduserbar. 

DRV-metoden er først og fremst brukt ved vannløselige forbindelser. Dette fordi 

legemiddelet løst i en vandig fase skal blandes med små unilamellære vesikler for 

innkapsling av stoffer via denne metoden (New 1990). Da lidokain hydroklorid er vannløselig 

ble det ikke sett noen hinder i utprøvingen av metoden for innkapsling av stoffet (Kohda, 

Kobayashi et al. 1997).  

Da blandingen av små unilamellære vesikler med legemiddelmolekyler i en vandig løsning 

frysetørkes, fusjonerer liposomene sammen ved rehydrering grunnet nær kontakt av lipid 

med molekyler som skal innkapsles. Dette er en av momentene som øker 

innkapslingseffektiviteten. Videre har det blitt sagt at fusjonen kan bli indusert ved 

tilstedeværelse av detergenter, polymerer, makromolekyler og kationiske forbindelser (Lasic 

1993).  Lidokain hydroklorid viste høyere innkapslingseffektivitet enn ved innkapsling av CF. 

Innkapslingseffektiviteten økte da fra omtrent 5 % til litt over 20 %. Om grunnen til økning 
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var at innkapslet stoff også var en kationiske forbindelse er ukjent. Denne batchen ble ikke 

gelfiltrert slik batchen med CF ble. Dette kan også være en årsak til økt 

innkapslingseffektivitet, da man samtidig som tap av liposomer mister innkapslet stoff ved 

gelfiltrering.  

Tidligere studier utført av Glavas-Dodov et al har vist innkapsling av lidokain hydroklorid i 

liposomer laget av soya lecitin og kolesterol. Det ble oppnådd en høy innkapslingseffektivitet 

ved 72 %. Liposomene ble laget ved at en lipidfilm ble hydrert med en vandig fase som 

inneholdt lidokain hydroklorid. Stabilitet ble undersøkt i 3 uker og det ble konkludert med at 

formuleringen var stabil (Glavas-Dodov, Goracinova et al. 2002). I forhold til denne studien 

viser DRV-metoden lavere innkapslingseffektivitet for stoffet, men dette kan ikke sies med 

sikkerhet før deres metode for innkapsling er utprøvd. Dette ble ikke utført i denne 

oppgaven da målet var å gå videre til en kationisk forbindelse med to positive ladninger. 

Figur 6-16 viser hvordan hetteglasset så ut etter frysetørking av lidokain i en vandig løsning 

blandet med små unilamellære vesikler. 

 

Figur 6-16: En blanding av lidokain i løsning med liposomer etter frysetørking 

Figuren viser at den «frysetørkede kaken» ligger som en tynn film i bunnen av glasset. 

Rehydrering var uproblematisk ved bruk av et så lite volum som 100 µl.  
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6.2.2 Klorheksidin diacetat 

Neste trinn var å gå videre til klorheksidin som har to positive ladninger ved aktuell pH.  

I utgangspunktet var 5 mM fosfatbuffer pH 6,8 tenkt som løsningsmiddel for alle stoffene 

fordi dette tidligere har vært brukt som en enkel modell for saliva (Nguyen, Alund et al. 

2011). Det viste seg imidlertid at klorheksidin diacetat vanskelig lot seg løse i den aktuelle 

bufferen. 1,00 gram klorheksidin diacetat i 100 ml fosfatbuffer løste seg ved oppvarming og 

omrøring, men etter avkjøling ble det dannet et uløselig bunnfall som vist i figur 6-17. 

Klorheksidin diacetat er beskrevet som «sparingly soluble in water» i den europeiske 

farmakopeen (European Pharmacopeia 8). Det må derfor ha blitt dannet et uløselig 

fosfatsalt ved kontakt mellom klorheksidin og fosfatbuffer (Misra 1994).  

 

Figur 6-17: 1 % kloheksidin diacetat i 5 mM fosfatbuffer pH 6,8 dannet et uløselig bunnfall 

etter avkjøling 

Det dannes fosfatsalter når klorheksidin kommer i kontakt med fosfat ioner. Det blir sakte 

felt ut som tynne avlange krystaller (Misra 1994).  

Fosfatbuffer kunne derfor ikke brukes som løsningsmiddel. Det ble valgt å bytte til 

acetatbuffer pH 6,0 i videre forsøk. Klorheksidin diacetat lot seg løse i både 5 mM og 50 mM 

acetatbuffer pH 6,0 ved oppvarming, og forble oppløst ved avkjøling til romtemperatur. 
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I figur 6-18 er det vist et absorpsjonsspekter av en 0,2 % klorheksidin diacetat i 50 mM 

acetatbuffer pH 6,0. 

 

 

Figur 6-18: Spekter av 0,2 % klorheksidin diacetat i 50 mM acetatbuffer 

 

Ut i fra spekteret fremgår det at absorbansen er svært høy i området < 300 nm. I den 

europeiske farmakopeen er det beskrevet at for deteksjon av klorheksidin diacetat må et 

spektrofotometer stilles inn på 254 nm (European Pharmacopeia 8) og dette ble derfor brukt 

ved kvantifisering av klorheksidin diacetat. 

Det ble fremstilt prøver av 1 % klorheksidin diacetat i 5 mM acetatbuffer og 15 mM soya PC. 

Prøvene ble fremstilt som beskrevet i kapittel 4.1.2 med ekstrudering gjennom 200 nm filter 

etter innkapsling.  
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Gelfiltrering av de ekstruderte prøvene ble utført fordi det normalt vil være ønskelig å fjerne 

ikke-innkapslet stoff. Figur 6-19 viser intensitetsplot, størrelse og PDI for de ekstruderte og 

gelfiltrerte liposomene.  

 

 

 

  

Figur 6-19: Intensitetsplot, størrelse og PDI for 1 % klorheksidin diacetat innkapslet i 15 mM 

soya PC liposomer. Prøve 1 før gelfiltrering øverst (t.v.) og etter (t.h.) gelfiltrering. Prøve 2 før 

gelfiltrering nede (t.v.) og etter (t.h.) gelfiltrering 

 

Intensitetsplottene før og etter gelfiltrering ser tilnærmet like ut. Det kan indikere at det ikke 

skjer noe med liposomene under gelfiltrering. Både størrelsen og PDI holdt seg i samme 

område som før gelfiltrering. 
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Lipidkvantifisering ble utført og resultatene er vist i figur 6-20. 

 

Figur 6-20: Lipidkvantifisering for to paralleller og en 100 % prøve ved innkapsling av 

klorheksidin diacetat. P1 og P2 er gelfiltrert 200 nm x 10. P 100 % er ikke gelfiltrert 

 

Størrelsen til strukturene som ble dannet lå i området 26-27 nm. Dette var uventet lavt for 

liposomer ekstrudert 200 nm. Til tross for små strukturer ble omlag 20 % av lipidet tapt 

under gelfiltrering som vist i figur 6-20. Forventet mengde i 100 % prøven var 3 mM lipid, 

men tre uttak fra prøven viste at lipidmengden lå i området 2 mM lipid. De ekstruderte og 

gelfiltrerte prøvene lå i området 1,60 mM og 1,45 mM lipid. 

Den veldig lille størrelsen på de ekstruderte liposomene tyder på at det høyst sannsynlig ble 

dannet andre strukturer enn forventet. Det oppstod store problemer ved kvantifisering av 

mengden klorheksidin diacetat i prøvene etter gelfiltrering. Det ble derfor valgt å ikke gå 

videre med dette stoffet og heller teste ut innkapsling av klorheksidin diglukonat i stedet. 
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6.2.3 Klorheksidin diglukonat 

 

En 1 % klorheksidin diglukonat løsning ble innkapslet i 15 mM soya PC liposomer som 

beskrevet i kapittel 4.1.2 og fortynnet opp til 5,00 ml med 50 mM acetatbuffer pH 6,0 etter 

ekstrudering gjennom 200 nm filter og gelfiltrering.  

I tillegg ble det laget tre 100 % prøver ved å blande 1,00 ml 1 % klorheksidin diglukonat 

løsning og 1,00 ml 15 mM soya PC liposomer. Løsningen ble blandet ved bruk av wirl mixer. 

Deretter ble glassene frysetørket og rehydrert. Etter rehydrering ble prøvene fortynnet opp 

til 5,00 ml med 50 mM acetatbuffer. Figur 6-21 viser gjennomsnittlig størrelse før og etter 

gelfiltrering av de ekstruderte prøvene. Tilhørende PDI verdier er vist i tabell 6-3. 

 

Figur 6-21: Størrelse før og etter gelfiltrering ved tillaging av tre ekstruderte og gelfiltrerte 

prøver som inneholdt 1 % klorheksidin diglukonat løsning innkapslet i 15 mM soya PC 

liposomer 

Tabell 6-3: PDI før og etter gelfiltrering 

Parallell Før Etter 

P1 0,42 0,295 

P2 0,291 0,281 

P3 0,411 0,255 
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Ut i fra stolpediagrammet for gjennomsnittlig størrelse kan man se en reduksjon i størrelse 

etter gelfiltrering. Før gelfiltrering var størrelsen i området 50-60 nm imens den etter 

gelfiltrering lå i området 35-45 nm. PDI verdiene leses også av som lavere etter gelfiltrering. 

Det ble foretatt lipidkvantifisering av både 100 % prøvene og de ekstruderte og gelfiltrerte 

prøvene. Figur 6-22 viser mengde lipid funnet igjen etter produksjon.  

 

Figur 6-22: Lipidmengden i tre ekstruderte og gelfiltrerte prøver med innkapslet klorheksidin 

diglukonat samt tre 100 % prøver som ikke var ekstrudert eller gelfiltrert 

 

Ut i fra figuren kan det konkluderes med at 90-100 % av lipidet i 100 % prøvene blir funnet 

igjen ved HPTLC-analysen. Prøvene som var ekstrudert og gelfiltrert viste fortsatt 

overraskende lave lipidmengder. Dette tyder på tap av lipid under ekstrudering og 

gelfiltrering.  

Størrelsen på de ekstruderte liposomene var liten i forhold til forventet verdi ved liposomer 

ekstrudert til 200 nm. Likevel var strukturene dobbelt så store som ved innkapsling av 

klorheksidin diacetat. Til tross for små strukturer gikk størrelsen fortsatt ned etter 

gelfiltrering noe som kan tilsi tap av liposomer. Den lave lipidkonsentrasjonen i prøvene 

bekrefter dette. Ekstruderte og gelfiltrerte prøver viste å ha en lipidmengde i området 50-70 

% av forventet mengde.  Det kan indikere at tapet av lipid skjer under selve gelfiltreringen.  
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For å kunne bestemme mengden klorheksidin diglukonat innkapslet i liposomene etter 

gelfiltrering må liposomene sprekkes ved tilsetting av triton. Polyetylen detergenten Triton 

X-100 er et av de mest brukte. Liposomer ødelegges ved bruk av Triton X-100. Når Triton 

blandes med lipid vesikler blir det dannet triton-lipid aggregater.  (S. Papaioannou, P. C. Yang 

et al. 1978, London and Brown 2000).  Figur 6-23 viser standardkurver for klorheksidin 

diglukonat med og uten tilsatt triton.  

  

Figur 6-23: Plot av klorheksidin diglukonat standarder med og uten triton 

 

Ved absorbansmåling av standardrekken uten triton ble 50 mM acetatbuffer pH 6,0 brukt i 

referansekyvetten. Absorbansmålinger for standardrekken med triton ble gjort med 1:1 

blanding av 50 mM acetatbuffer pH 6,0 og triton 2 % i referansekyvetten. Det vil si at 

referansekyvetten alltid inneholdt samme løsningsmiddel som prøven/standarden. 

Kurvene viser at ved tilstedeværelse av triton ligger absorbansen på 1/10 av nivået 

sammenliknet med uten. Uten triton er absorbans målt fra 0 til ca. 3 ved økende 

konsentrasjon før kurven flater ut. Tilstedeværelse av triton fører til at absorbansen blir målt 

ved 0,1 - 0,3 før kurven flater ut. 

Det ble derfor tatt opp et absorpsjonsspekter for triton i området 254 nm og spekteret er 

vist i figur 6-24. 
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Figur 6-24: Spekter av triton 2 % i 50 mM acetatbuffer pH 6,0 

 

Det fremgår av figuren at triton har høy egenabsorbans ved 254 nm som også er 

absorpsjonsmaksimum for klorheksidin diglukonat. Ved innsnevring av 

konsentrasjonsområdet til standardkurvene ble kurvene tilsynelatende akseptable. Figur 6-

25 viser hvordan standardkurvene ble etter innsnevring av konsentrasjonsområdet.  
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Figur 6-25: Viser at standardkurven uten triton (t.v.) er mer lineær enn standardkurven med 

triton (t.h.) 

Imidlertid er vinkelkoeffisienten for kurven med triton veldig liten, slik at verdiene bestemt 

ut fra denne vil bli unøyaktige. Dette fremkom også ved kvantifisering av mengde 

klorheksidin diglukonat innkapslet i prøvene der 100 % prøvene faktisk ble liggende lavere i 

konsentrasjon enn prøvene med liposomer som var ekstrudert og gelfiltrert. Dette er vist i 

figur 6-26. Figuren viser innkapslingseffektivteten av tre 100 % prøver og tre ekstruderte og 

gelfiltrerte prøver målt 30 minutter etter at liposomene ble sprukket. 

 

Figur 6-26: Innkapslingseffektivteten av tre 100 % prøver og tre ekstruderte og gelfiltrerte 

prøver målt 30 minutter etter at liposomene ble sprukket 
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Resultatene viser at triton ikke egner seg for sprekking av liposomene når virkestoffmengden 

skal bestemmes basert på absorpsjonsmålinger ved 254 nm. 

Det ble derfor valgt å heller bestemme mengde innkapslet indirekte ved å måle mengde 

stoff utenfor liposomene slik det ble gjort for lidokain hydroklorid innkapslet i liposomer 

beskrevet i kapittel 4.5.2. 

For å først undersøke om klorheksidin diglukonat adsorberes til filteret i 

oppkonsentreringsrørene ble en 2 mg/ml klorheksidin diglukonat løsning sentrifugert i 5 

minutter ved 5000 rpm. Filtratet ble fortynnet før absorbansmålinger ble foretatt ved 254 

nm. Resultatene for dette er vist i tabell 6-4.  

Tabell 6-4: Konsentrasjonen for tre paralleller med en teoretisk verdi på 2 mg/ml etter 

sentrifugering i oppkonsentreringsrør 

Parallell Konsentrasjon (mg/ml) 

P1 1,97 

P2 1,97 

P3 2,04  

 

Resultatene viser at klorheksidin diglukonat passerer filteret ved filtrering i 

oppkonsentreringsrør og at metoden kan egne seg for kvantifisering av mengden 

klorheksidin på utsiden av liposomene.  

Oppkonsentreringsrørene er laget for bruk til biologisk materiale og vandige løsninger. 

Rørene består av polyetersulfone membraner (PES). Ved filtrering av en prøve blir filtratet 

klarert for makromolekyler. Produsenten mener de har en avansert teknologi slik at lav 

adsorpsjon forekommer. Det forekommer likevel noe adsorpsjon til membranoverflaten (2-

10 µg/cm2). Stoff kan tapes ved ikke-spesifikke bindinger til membranen og ved binding til 

oppkonsentreringsrøret (Corning 2010). Det kunne derfor tenkes at noe stoff ble sittende i 

membranen, men gjennomsnittlig 99,66 % av prøven kom gjennom filtratet og dette 

indikerer metoden som brukbar for kvantifisering av klorheksidin på utsiden av liposomene.  

Videre er det oppgitt at oppkonsentreringsrørene er kun for en gangs bruk (Corning 2010). I 

dette arbeidet ble rørene brukt flere ganger. Mellom hver gang ble de vasket med varmt 
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vann og membranene ble oppbevart i et beger med destillert vann. Ved neste måling ble det 

tatt en 100 % prøve for å kontrollere røret. Oppkonsentreringsrørene ble byttet ut med 

jevne mellomrom.  

Micelledannelser 

En annen utfordring med klorheksidin diglukonat er at det dannes miceller ved 

konsentrasjoner over ca 6 mg/ml (Komljenović, Marquardt et al. 2010) . Det ble derfor laget 

løsninger av klorheksidin diglukonat i 50 mM acetatbuffer pH 6,0 i konsentrasjonsområdet   

1 - 10 mg/ml. Prøvene ble målt på Zetasizer Nano-Zs for å undersøke om det var mulig å 

detektere partikler i løsningene. Figur 6-27 viser resultatene tatt ut fra programvaren.  
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Figur 6-27: Intesitetsplot ved måling for partkler i klorheksidin løsninger av forskjellige 

konsentrasjoner.  

Ut i fra figuren kan man se at toppen ved 1-10 nm blir mindre jo lavere konsentrasjon en 

oppnår. Kritisk micellekonsentrasjon for klorheksidin ligger ved 6,6 mM (Komljenović, 

Marquardt et al. 2010). For klorheksidin diglukonat blir dette ved 5,92 mg/ml da 

molekylvekten er 897,8 g/mol. Det vil si at konsentrasjonen som innkapsles ikke bør være 

mer enn 6 mg/ml. Videre er det tydelig at toppen ved 100-200 nm «flyttes» til 1000 nm. 

Toppen ved 1000 nm er mest sannsynlig støv.  
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Endelig metode for innkapsling av klorheksidin diglukonat 

Basert på resultatene foran ble det besluttet å teste ut innkapsling av løsninger med lavere 

klorheksidin konsentrasjon. 

Det ble fremstilt 3 prøver med innkapsling av 0,5 % klorheksidin diglukonat og 3 prøver med 

innkapsling av 0,15 % klorheksidin diglukonat etter metode beskrevet i kapittel 4.1.1. 

Mengde innkapslet ble bestemt som beskrevet i kapittel 4.5.2 og resultatet for dette 

forsøket er vist i tabell 6-5. 

Tabell 6-5: Innkapslingseffektivitet ved innkapsling av 0,5 % og 0,15 % klorheksidin 

diglukonat. Z-average, PDI og zetapotensiale er også vist 

Parallell Innkapslingsprosent Z-average PDI Zetapotensiale 

Prøve 1- 0,15 % ≈ 100 % 150 nm 0,077 41 mV 

Prøve 2 0,15% ≈ 100 % 146 nm 0,078 41 mV 

Prøve 3- 0,15 % ≈ 100 % 189 nm 0,067 41 mV 

Prøve 1- 0,5 % 93,1  % 135 nm 0,086 54 mV 

Prøve 2- 0,5% 92,9 % 129 nm 0,095 54 mV 

Prøve 3- 0,5 % 94,0 % 142 nm 0,07 43 mV 

 

Ved å redusere konsentrasjonen på innkapslingsløsningen til 0,5 % økte innkapslingen og lå i 

området 93-94 %. Ved å senke konsentrasjonen på innkapslingsløsningen ytterligere til 0,15 

% ble det sett tilnærmet 100 % innkapslingseffektivitet.  

I en tidligere studie utført av Robinson et al. ble det observert en innkapslingseffektivitet av 

klorheksidin diglukonat i området 30 %, men dette var før ekstrudering. Disse ble dannet ved 

at en lipidblanding ble tørket til en tørr lipidfilm ved bruk av rotavapor. Deretter ble filmen 

hydrert med en vandig løsning av klorheksidin diglukonat. Etter dannelse av MLV’s ble 

liposomene ekstrudert 5-10 ganger gjennom membranfilter med porestørrelse 100 nm 

(Robinson, Creeth et al. 2000). Den endelige innkapslingseffektiviteten var ikke oppgitt, men 

høyst sannsynlig er den ikke like god som innkapslingseffektiviteten oppnådd i dette 

arbeidet. Det kan derfor antas at innkapsling av klorheksidin diglukonat ved bruk av DRV-

metoden gir bedre innkapslingseffektivitet. 
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Liposomene med klorheksidin diglukonat innkapslet er positive. Dette kan komme av måten 

klorheksidin legger seg i lipidmembranen. Det har blitt registrert data på hvordan dette skjer 

og det er kommet frem til at legemiddelet plasserer seg nært glyserol ryggraden i lipidet, slik 

at molekylet er bøyd i to inn i lipid matriksen (Komljenović, Marquardt et al. 2010).  

I og med at innkapslingseffektiviteten lå i området over 90 % var det ikke nødvendig å 

gelfiltrere da 10 % ikke-innkapslet stoff tolereres (Ostro 1983). 

Som konklusjon på endelig metode for innkapsling av klorheksidin diglukonat ble det valgt å 

bruke 0,5 % klorheksidin diglukonat løsning til innkapsling i liposomer slik at 

legemiddelkonsentrasjonen ikke ble for lav. For å kompensere for halveringen i 

konsentrasjonen på innkapslingsløsningen ble sluttfortynningen også halvert. Tidligere ble 

prøvene fortynnet opp til 5,00 ml i siste trinn. Prøver laget med 0,5 % klorheksidin 

diglukonat ble bestemt fortynnet opp til 2,50 ml. Dette ga en klorheksidin diglukonat 

konsentrasjon i prøvene på 0,2 %. 

Konsentrasjonen i prøvene i dette arbeidet tilsvarer konsentrasjon av klorheksidin 

diglukonat i Corsodyl «GlaxoSmithKline» munnskyll, et klorheksidin preparat på markedet 

(Felleskatalogen 2015).  

Det må tilslutt nevnes at til tross for at det er oppgitt at prøvene bør rehydreres med 1/10 av 

totalvolumet før frysetørking (Kirby and Gregoriadis 1984) ble prøver med klorheksidin 

diglukonat bestemt rehydrert med 300 µl. Dette ble bestemt grunnet praktiske årsaker ved 

rehydrering og kunne tillates da det ikke ble funnet noen signifikante forskjeller ved endring 

av rehydreringsvolum vist i kapittel 6.1.4. De praktiske årsakene gikk ut på at det ble dannet 

en porøs masse etter frysetørking 100 µl ved rehydrering var ikke tilstrekkelig til å fukte den 

frysetørkede «kaken».  

Figur 6-28 viser blanding av 1,00 ml 0,5 % klorheksidin diglukonat og liposomer ekstrudert 

100 nm etter frysetørking.  
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Figur 6-28: Den «frysetørkede kaken» etter frysetørking av klorheksidin diglukonat og 

liposomer 

Figuren viser tydeligere mer masse enn ved frysetørking av en blanding av 1,00 ml lidokain 

hydroklorid og 1,00 ml liposomer ekstrudert 100 nm som ble fremstilt i figur 6-16. 

 

6.3 FRISETTING AV INNKAPSLET STOFF FRA LIPOSOMER VED 35  ͦC 

For å undersøke frisetting av stoff fra liposomer ble 0,5 % klorheksidin diglukonat kapslet inn 

i 15 mM soya PC liposomer. Dette resulterte i en sluttkonsentrasjon på 0,2 % klorheksidin 

diglukonat og 6 mM liposomer. Figur 6-29 viser frisetting av innkapslet stoff ved utsettelse 

for 35℃ i et Termarks varmeskap. 

 

Figur 6-29: Frisetting av klorheksidin diglukonat ved 35℃  
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Frisetting av klorheksidin diglukonat var relativ lav. Etter 7,5 timer var < 10 % frisatt. Den 

lave frisettingen kan ha noe med hvor godt klorheksidin er festet i lipidmembranen. 

Liposomene var i størrelsesorden 138-140 nm.  

 

6.4 STABILITET AV KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT LIPOSOMER VED 

OPPBEVARING I KJØLESKAP 2-8 ℃ 

For å kontrollere stabilitet ved oppbevaring i kjøleskap ble 0,5 % klorheksidin diglukonat 

kapslet inn i 15 mM soya PC liposomer. Dette resulterte i en sluttkonsentrasjon på 0,2 % 

klorheksidin diglukonat og 6 mM liposomer. Størrelse, zetapotensiale og lekkasje av 

klorheksidin diglukonat ut fra liposomene ble målt over en periode på 2-3 måneder. Figur 6-

30, 6-31 og tabell 6-6 viser størrelse, zetapotensiale og lekkasje av stoff ut fra liposomene 

produsert for stabilitetsstudiet.  

 

Figur 6-30: Gjennomsnittlig liposomstørrelse av prøver lagret ved 2-8 ℃ 

 

Den gjennomsnittlige størrelsen forandret seg lite og lå i størrelsesorden 135-143 nm for alle 

målingene gjort i løpet av omtrent 2 måneder.  
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Tilhørende zetapotensiale er vist i figur 6-31. 

 

Figur 6-31: Zetapotensiale målt for to paralleller over en tidsperiode på omtrent 2 måneder 

Zetapotensiale til liposomene utviste høy stabilitet og lå i området 55-63 mV for alle 

målinger foretatt i stabilitetsstudiet.  

Zetapotensiale gir en indikasjon på stabilitet. Ved et høyt negativt eller høyt positivt 

zetapotensiale blir partiklene frastøtt hverandre slik at de ikke flokkuleres til aggregater. Ved 

et lavt zetapotensiale vil ikke denne frastøtningen skje. Det blir generelt sagt at 

zetapotensiale mer negativt enn – 30 mV eller mer positivt enn + 30 mV gir stabilitet 

(Malvern 2015).  Den høye stabiliteten har med det høye positive zetapotensiale å gjøre. 

Lekkasje av klorheksidin diglukonat fra liposomene ble også undersøkt. Det ble tatt ut prøver 

jevnlig. Disse ble sentrifugert i oppkonsentreringsrør ved 5000 rpm i 5 minutter. Deretter ble 

absorbans for fortynnet filtrat målt som beskrevet i kapittel 4.5.2 og lekkasje ble beregnet. 

Lekkasje er vist i tabell 6-6. 
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Tabell 6-6: Lekkasje av klorheksidin diglukonat fra liposomene i prosent i forhold til måling 

ved dag 0. Liposomene ble oppbevart i kjøleskap mellom målingene 

Dager Parallell 1 Parallell 2 

0 0 % 0 % 

7 - 3,7 % 

14 - - 

21 3,1 % 3,1 % 

28 3,3 % 5,5 % 

35 3,3 % 5,0 % 

49 - 3,2 % 

63 3,9 % 3,7 % 

 

Størrelsen ble målt for en annen batch liposomer hvor også 0,5 % klorheksidin diglukonat var 

innkapslet i 15 mM soya PC liposomer. Dette resulterte i en sluttkonsentrasjon på 0,2 % 

klorheksidin diglukonat og 6 mM liposomer. Disse målingene ble gjort over en periode på ca. 

3 måneder. Størrelsesmålingene er vist i figur 6-32. Mellom målingene ble prøvene 

oppbevart i kjøleskap. 

 

Figur 6-32: Størrelsesmålinger ved oppbevaring i kjøleskap 2-8 ℃ (n=3) 

Resultatene for måling av zetapotensiale er vist i figur 6-33.  
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Figur 6-33: Zetapotensiale ved oppbevaring i kjøleskap 2-8 ℃ (n=3) 

Det fremgår av figuren at zetapotensiale etter 3 måneders lagring ved 2-8 ℃ ligger på 

samme nivå som da liposomene ble produsert. 

Det kan konkluderes med at liposomer med innkapslet klorheksidin diglukonat viste høy 

stabilitet. Størrelse og zetapotensiale holdt seg jevn og viste minimale forandringer fra uke 

til uke. Lekkasje av stoff ut fra liposomene lå i området 3-5 % noe som tilsier at liposomene 

holder seg stabile også med hensyn til dette. 

 

6.5 FARGEFORANDRING PÅ DENTALE MATERIALER VED BRUK AV 

KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT LØSNING OG KLORHEKSIDIN DIGLUKONAT 

I LIPOSOMER 

Hydroksyapatitt, fyllingsmaterialet Tetric og fyllingsmaterialet FII ble utsatt for både 

klorheksidin diglukonat innkapslet i liposomer og 0,2 % klorheksidin diglukonat løsning som 

beskrevet i kapittel 4.7. Figur 6-34, 6-35 og 6-36 viser endringer i farge i forhold til 

nullverdien for alle prøvelegemene. 
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Figur 6-34: Fargeforandring etter utsettelse av hydroksyapatitt for klorheksidin løsning (0,2 

%) og klorheksidin i liposomer (0,2 %) over en tidsperiode på totalt 60 minutter 

 

Figur 6-35: Fargeforandring ved utsettelse av fyllingsmaterialet Tetric for klorheksidin løsning 

(0,2 %) og klorheksidin liposomer (0,2 %) over en tidsperiode på totalt 60 minutter 

 

Figur 6-36: Fargeforandring ved å utsettelse av fyllingsmaterialet F II for klorheksidin løsning 

(0,2 %) og liposomer (0,2 %)over en tidsperiode på totalt 60 minutter 
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Det ble gjort en variansanalyse for forskjell i fargeforandring fra nullprøven mot prøvene 

målt etter utsettelse for legemiddel. Resultater fra variansanalysen viste at det ikke var 

signifikante forskjeller i farge ved bruk av liposomer eller løsning for legemene F II og 

hydroksyapatitt. Ved bruk av legemet Tetric ble det signifikant forskjell i fargen. Det 

overraskende var at liposomene ga størst fargeendring. Ut i fra denne pilotstudien kan det 

derfor se ut som at liposomene gir størst fargeendring, men kun for fyllingsmaterialet Tetric. 

Endringen i fargen av fyllingsmaterialet Tetric var svært liten og kunne ikke sees visuelt. 

National Bureau of Standards (NBS unit) har fastslått kriterier for fargeendring. Det blir sagt 

at ved en ∆𝐸 ∗ 𝑎𝑏 > 2 er fargeforandringen synlig visulet (Misra 1994).  

Et slikt forsøk imiterer ikke virkelighetet godt nok til å kunne konkludere med noe helt 

sikkert. Vanlig bruk av klorheksidin er å skylle munnhulen 1 minutt morgen og 1 minutt 

kveld. Eksponeringen ved vanlig bruk er annerledes enn slik forsøket ble gjort. Hvis 

materialene brukt i studien hadde blitt eksponert for klorheksidin 1 minutt om gangen, 2 

ganger daglig over tid hadde informasjonen vært mer pålitelig. 

I tillegg var ikke proteiner og enzymer inkludert i denne studien. I munnhulen vil klorheksidin 

bli bundet til tannoverflaten via kompleksdannelse med proteiner eller bakterier i spyttet. 

Det har blitt foreslått at misfarging forekommer på tenner og fyllingsmaterialer grunnet 

degraderingsprodukter fra klorheksidin som adsorberes til tannoverflaten (FlÖTra, Gjermo et 

al. 1971). Hadde studien inkludert tilsetning av proteiner og enzymer slik at munnhulens 

miljø etterliknes mest mulig, ville resultatene vært mer realistiske. I tillegg hadde flere 

prøver vært nødvendig for å kunne trekke en sikrere konklusjon. 
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7 KONKLUSJON 

I denne studien ble DRV-metoden for innkapsling av stoffer i liposomer etablert ved bruk av 

et fluorescerende modellstoff (CF). Metoden ble tilpasset for innkapsling av kationiske 

forbindelser. Det ble oppnådd en innkapslingseffektivitet i området 5 % for CF. For lidokain 

hydroklorid ble en innkapslingseffektivitet i området 20-22 % oppnådd og for klorheksidin 

diglukonat i området 93-94 %.  

Ved undersøkelse av frisetting ved 35℃ ble det sett at frisettingen av klorheksidin diglukonat 

fra liposomer var lav og lå i området < 10 % etter 7 ½ time.  

Liposomer med klorheksidin diglukonat viste høy stabilitet ved oppbevaring i kjøleskap. 

Størrelsen lå i området 135-143 nm og zetapotensiale i området 55-63 mV for alle målinger 

gjort i løpet av 2-3 måneder. Lekkasje av klorheksidin diglukonat fra liposomene lå i området 

3-5 %.  

Det kan derfor konkluderes med at den etablerte metoden hadde høy 

innkapslingseffektivitet for klorheksidin diglukonat og at produktet hadde god stabilitet. 

Tilslutt ble det utført et lite forsøk for å undersøke hvilken effekt klorheksidin diglukonat i 

løsning og innkapslet i liposomer hadde på fargen av HA og to typer fyllingsmaterialer.  

Hydroksyapatitt og fyllingsmaterialet FII viste ingen signifikant fargeforandring ved utsettelse 

for hverken klorheksidin diglukonat innkapslet i liposomer (0,2 %) eller klorheksidin 

diglukonat løsning (0,2 %) i studien. For fyllingsmaterialet Tetric ble det målt en signifikant 

endring i farge, men denne endringen var liten og ikke synlig visuelt.  

For å sikkert kunne konkludere med om klorheksidin innkapslet i liposomer påvirker fargen 

bør det utføres flere og mer komplekse forsøk. 
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9 VEDLEGG 

 

Vedlegg I 

 

HETTEGLASS 50 ML MOT 100 ML 

 

 

Two-sample T for 50 ml vs 100 ml 

 

                   N           Mean          StDev           SE Mean 

50 ml         4            3,110          0,578            0,29 

100 ml       4            2,307          0,424            0,21 

 

 

 

Difference = μ (50 ml) - μ (100 ml) 

Estimate for difference:  0,803  

95 % CI for difference:  (-0,119; 1,724) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 2,24  P-Value = 0,075  DF = 5 
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Vedlegg II 

 

VARIANSANALYSE FOR REHYDRERINGSVOLUM 

 

General Linear Model: Innkapslings% versus Rehydrering  

 

 

Factor Information 

 

Factor       Type   Levels  Values 

Rehydrering  Fixed       3  100 µl; 300 µl; 500 µl 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source               DF     Adj SS     Adj MS     F-Value  P-Value 

Rehydrering      2       1,483      0,7417         0,93    0,430 

Error                   9       7,198      0,7997 

Total                  11      8,681 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

103 
 

Vedlegg III 

 

BUFFERSTYRKE 

 

General Linear Model: Innkapslingsprosent versus Bufferstyrke  

 

 

Factor Information 

 

Factor        Type   Levels  Values 

Bufferstyrke  Fixed       3  20 mM; 5 mM; 50 mM 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source              DF     Adj SS     Adj MS            F-Value  P-Value 

Bufferstyrke      2      27,643    13,8217          159,03       0,000 

Error                  15     1,304       0,0869 

Total                   17    28,947 

 

 

 

Comparisons for Innkapslingsprosent  

  

Tukey Pairwise Comparisons: Response = Innkapslingsprosent, Term = Bufferstyrke  

 

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Bufferstyrke    N     Mean  Grouping 

50 mM              6  5,33000  A 

20 mM              6  3,76333      B 

5 mM                6  2,29500         C 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 
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Vedlegg IV 

 

FARGEFORANDRING 

 

 

General Linear Model: Fargeforandring versus Behandling ved HA 

 

Factor Information 

 

Factor               Type   Levels  Values 

Behandling1    Fixed       2  lip; løs 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                   DF     Adj SS     Adj MS    F-Value    P-Value 

Behandling1          1      2,288      2,288           0,54      0,471 

Error                       20     84,760   4,238 

Total                       21     87,048 

 

 

General Linear Model: Farge versus Behandling ved bruk av Tetric 

 

Factor Information 

 

Factor      Type   Levels  Values 

Behandling  Fixed       2  lip; løs 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                  DF     Adj SS      Adj MS     F-Value  P-Value 

Behandling            1      3,124       3,1238      7,51       0,013 

Error                      20     8,322       0,4161 

Total                      21    11,446 
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Comparisons for Farge  

   

Tukey Pairwise Comparisons: Response = Farge, Term = Behandling  

 

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 

Behandling     N     Mean  Grouping 

lip                    11    1,02182  A 

løs                    11    0,26818         B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

General Linear Model: Farge versus Behandling ved bruk av FII 

 

Factor Information 

 

Factor      Type   Levels  Values 

Behandling  Fixed       2  lip; løs 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source              DF       Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

Behandling         1      0,2375  0,23754     2,76    0,112 

Error                   20      1,7217  0,08609 

Total                    21     1,9593 
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Vedlegg V 

 

 FARGEMÅLINGER  

Ved bruk av spektrofotometeret ble  ∆𝐸 ∗ 𝑎𝑏 regnet ut. Tallene er oppgitt for hvert legeme i 

tabellene.  

 

Hydroksyapatitt 

Minutter Liposom 1 Liposom 2 Løsning 1 Løsning 2 

10 9,85 0,27 0,67 0,10 

20 0,42 0,16 0,74 0,10 

30 0,19 0,14 0,80 0,06 

40 0,56 0,21 1,01 0,15 

50 0,93 0,25 0,98 0,22 

60 0,31 0,30 1,36 0,24 

 

Tetric 

Minutter Liposom 1 Liposom 2 Løsning 1 Løsning 2 

10 1,22 0,11 0,29 0,12 

20 0,85 0,41 0,43 0,78 

30 0,75 0,48 0,27 0,11 

40 1,46 0,72 0,17 0,12 

50 1,23 0,59 0,38 0,10 

60 3,42 0,21 0,18 0,36 

 

F II 

Minutter Liposom 1 Liposom 2 Løsning 1 Løsning 2 

10 0,17 0,05 0,04 0,30 

20 0,23 0,10 1,23 0,25 

30 0,13 0,50 0,53 0,31 

40 0,29 0,40 1,19 0,27 

50 0,34 0,39 0,52 0,29 

60 0,26 0,08 - 0,21 

 

  


