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Sammendrag 

Legemiddelbehandling av barn er utfordrende på mange måter og krever egnede doserings-

former for å oppnå optimal effekt og sikkerhet. For å unngå feilmedisinering av barn er det 

behov for flere doseringsformer og kliniske studier som dokumenterer effekt og sikkerhet. 

Mange nye alternativer til barn er under utvikling og blant disse finner vi smeltetabletter, hvor 

interessen har økt betraktelig de siste årene. Smeltetabletter løser seg raskt i munnen i 

blanding med spytt og omdannes fra fast form til flytende form som er lett å svelge. 

Smeltetabletter kan fremstilles på ulike måter, og valg av metode vil påvirke tablettenes 

egenskaper.  

I denne oppgaven undersøkte vi om bruken av en polymerblanding kan øke løseligheten til 

furosemid, et tungtløselig virkestoff. Videre ble dette brukt til å utvikle og karakterisere 

smeltetabletter til barn. Polymerblandingen som ble benyttet har varenavnet Soluplus® og 

består av polyvinylcaprolactam, polyvinylacetat og polyetylen glycol. For å forbedre 

legemidlets løselighet fremstilte vi en fastoppløsning av polymerblandingen med virkestoff 

ved hjelp av spraytørking. Løselighet som effekt av tid og konsentrasjon ble studert.  Det viste 

seg at polymeren økte virkestoffets løselighet betraktelig. Absorbansen til stoffene ble målt, 

og sammen med studier på fotostabilitet og reaksjonskinetikk fant vi ut at polymeren 

akselererte degraderingen av furosemid. Resultatene var viktige med tanke på håndtering og 

oppbevaring av furosemidprøver under fremstillingsprosessen. Ulike polymerkonsentrasjoner 

og ratio mellom virkestoff og polymer ble sammenlignet for å finne den mest optimale 

formuleringen. Resultater fra forsøk på viskositet, micellestørrelse og zetapotensiale viste at 

konsentrasjoner under 15 % (w/v) Soluplus® var lavviskøse og monodisperse systemer. Lavt 

zetapotensiale indikerte at systemet var ustabilt og at det var fare for dannelse av større 

aggregater. Det ble utført forsøk på termiske egenskaper og et 1:1 forhold mellom polymer og 

virkestoff var ikke egnet. For å se om de spraytørkede mikropartiklene var uniforme og 

sfæriske, som er forventet etter en spraytørkingsprosess, ble det ved hjelp av Scanning 

Electron Microscopy tatt bilder av partiklene. Vi fant varierende størrelse og form på 

micellene som muligens kan forklares av restfukt og prøveopparbeidelse inkludert vakuum. 

Smeltetabletter på 6 mm ble fremstilt fra 5 % (w/v) Soluplus® med fire ulike ratio mellom 

furosemid og polymer. Furosemidinnholdet ble holdt konstant på 1 % (w/w). Smeltetablettene 

ble karakterisert med henhold til kriteriene som stilles av Den Europeiske Farmakopé som 

viste raskt henfall og liten dose- og massevariasjon. Doseringsnøyaktigheten oppfylte derimot 
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ikke farmakopekravet. Ytterligere arbeid og optimalisering av forsøkene basert på disse 

resultatene kan i fremtiden være nyttig for utvikling av nye alderstilpassende smeltetabletter 

til barn.  
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1  Innledning  

 Bakgrunn 1.1

Det finnes mange forskjellige doseringsformer på legemiddelmarkedet i dag, men få av disse 

er egnet for barn i alle aldre. Samtidig med etiske utfordringer er barn en sårbar gruppe fordi 

de er stadig i utvikling, og behandling med legemidler kan arte seg forskjellig i de ulike 

aldersgruppene innen barnepopulasjonen. Mangel på egnede alderstilpassede legemiddel-

former til barn har gjort det vanlig i praksis å manipulere «voksenmedisin» [1]. I tillegg kan 

det være en utfordring å få barn til å ta legemidler, og derfor ser man at legemidler f.eks. blir 

blandet ut i mat og drikke for at barna skal få en bedre opplevelse samtidig som de blir friske. 

All bruk av legemidler utenfor godkjenningsområde, enten det gjelder indikasjon, alder, dose, 

administrasjonsmåte eller manipulering, kalles «off-label»-bruk [1]. Faste doseringsformer og 

flytende formuleringer er de mest administrerte orale doseringsformene for voksne i dag, og 

disse blir ofte brukt «off-label» til barn. Det er behov for nye alderstilpassede doserings-

former, eller doseringsformer som er fleksible med hensyn til dosering og derfor egnet for 

barn i alle aldre.  

Motivasjon hos barnet for å ta medisinen er viktig for etterlevelsen av behandlingen, og vil 

avhenge av om legemiddelformen er lett å administrere og ikke gir ubehag som f.eks. at den 

smaker vondt [2]. Fokuset i denne masteroppgaven er smeltetabletter som en alderstilpasset 

doseringsform til barn. Smeltetabletter kan være et godt alternativ. Disse skal smelte i 

munnen i løpet av kort tid og kan tas uten ekstra drikke, men de kan også løses opp i vann 

eller svelges hele hvis ønskelig. Dette gir en fleksibilitet som anses som en stor fordel. 

 Hensikt 1.2

Hensikten med denne oppgaven var å utvikle smeltetabletter til barn med et tungtløselig 

virkestoff. Dette skulle gjøres ved å fremstille faste oppløsninger av virkestoffet i en 

vannløselig polymermatriks vha. spraytørking. Soluplus®, en graft ko-polymer av polyvinyl-

caprolactam, polyvinylacetat og polyetylen glycol, ble valgt som matriksdanner. De 

spraytørkede mikropartiklene skulle blandes med et tablettfyllstoff egnet for fremstilling av 

smeltetabletter (en ko-prosessert mannitol: Ludiflash®), og smeltetabletter fremstilles ved 
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direktekomprimering. Furosemid, som er et legemiddel på WHO sin liste over essensielle 

legemidler til barn, ble valgt som modellsubstans. Følgende delmål ble definert:  

 Karakterisering av vandig system av furosemid-Soluplus®-miceller mht. faseløselighet, 

viskositet, micellestørrelse og zetapotensial  

 Undersøkelse av fotostabilitet av furosemid i vandig oppløsning og i Soluplus®-miceller 

 Spraytørking av furosemid-Soluplus®-formuleringer med forskjellig virkestoff-polymer 

forhold  

 Karakterisering av spraytørkede furosemid-Soluplus®-mikropartikler mht. utseende og 

morfologi, vanninnhold, innhold av furosemid (%), innkapslingseffektivitet, micelle-

størrelse ved redispergering i vandig medium og termoanalyse 

 Fremstilling av smeltetabletter (diameter på 6 mm) med utgangspunkt i at de skal egne seg 

for skolebarn (fra ca. 6 år og 20 kg)  

 Karakterisering av smeltetablettene mht. massevariasjon, dosevariasjon, doserings-

nøyaktighet, bruddstyrke, henfall og frisettingshastighet  

 For å kunne gjøre kvantitative analyser og undersøkelser av degraderingsprodukter var det 

nødvendig å etablere og validere en egnet HPLC metode 
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2  Teori 

 Legemidler og barn 2.1

 Barnepopulasjonen  2.1.1

Barnepopulasjonen deles ofte i fem eller seks kategorier, etter alder (se figur 2.1). I ICH-

guideline «Clinical Investigation of Medicinal Products in the Paediatric Population» om 

barnepopulasjon, er kategoriene definert basert på fysiologiske og farmakokinetiske ulikheter 

som f.eks. metabolisme, organmodning og legemiddeleliminasjon [3, 4]. I «Reflection paper: 

Formulations of choice for the paediatric population» fra 2006 foreslår EMA (Den europeiske 

komite for medisinske produkter til humant bruk (CHMP)), å dele gruppen «barn» i enda to 

kategorier: førskolebarn og skolebarn. Førskolebarna er i aldersgruppen 2 til 5 år mens skole-

barn fra 6 til 11. Førskolebarna er i aldersgruppen 2 til 5 år mens skolebarn fra 6 til 11 år. Den 

europeiske kategoriseringen er litt mer detaljert, sammenlignet med klassifikasjonen som US 

FDA bruker. I henhold til US FDA er nyfødte definert fra fødsel til 1 måned, spedbarn er fra 1 

måned og opptil 2 år, barn er fra 2 år og opptil 12 år, og til slutt ungdom fra 12 til 16 år [5, 6]. 

 

 

 

                     0         1 måned               2 år               5-6 år            11-12 år       16 år       18 år 

 

 

Figur 2.1: Alderskategorisering av barn etter EU-guideline på øverste rad [3] sammenlignet med klassifikasjon 

fra US FDA på nederste rad [6]. Figuren er modifisert etter [7] 

 “Ideelle” legemiddelformer til barn 2.1.2

Mangel på alderstilpasset medisin til barn er et globalt problem. Manipulering av legemidler 

beregnet på voksne, bruk av delmengder og bruk utenfor lisens («off-label»-bruk) kan føre til 

feil dosering og/eller utilstrekkelig behandling [8]. De siste 10 årene har det blitt utviklet 
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mange guidelines og regulatoriske bestemmelser som skal sikre effektiv og trygg legemiddel-

behandling for barn i alle aldersgrupper [5, 9, 10].  

Den ideelle doseringsformen for pediatriske pasienter uavhengig av aldre bør ha god sikkerhet 

og nøyaktig doseadministrasjon. Videre er det viktig å ta hensyn til, som beskrevet over, at 

barneformuleringer ikke er nødvendigvis bioekvivalent med voksenformuleringer. Den 

optimale doseringsformen for barn, bør være alderstilpasset og egnet for barn i aktuell alder. 

Det finnes trolig ingen doseringsform som er optimal for barn i alle aldre og dette skyldes at 

barn gjennomgår biologisk og farmakologisk utvikling fra fødsel fram til voksen alder. 

Legemidler til barn må som sagt ha en god sikkerhet- og toksisitetsprofil, være lett å 

administrere og ha tilstrekkelig biotilgjengelighet [11, 12]. Utvikling og valg av en egnet 

formulering innen pediatrien er relatert til mange faktorer og kriterier listet opp i tabell 2.1. 

Tabell 2.1: Liste over kriterier som bør stilles til legemidler til barn, modifisert fra [11, 13] 

Generelle kriterier for pediatriske legemiddelformuleringer: 

 Tilstrekkelig biotilgjengelighet 

 Stabilitet 

 Trygge hjelpestoffer 

 Velsmakende og/eller akseptable smak 

 Akseptabel doseringsnøyaktighet («dose uniformity») 

 Enkel og trygg administrasjon 

 Sosio-kulturelt akseptabelt 

 Presis og entydig produktinformasjon 

 Minimal påvirkning på barnets livsstil 

 Enkel produksjon 

 Kostnader: produksjon og ferdig formulering 
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 Egnede orale legemiddelformer til barn 2.2

 Flytende orale doseringsformer  2.2.1

Flytende formuleringer inkluderer bl.a. løsninger, siruper, suspensjoner, emulsjoner og 

dråper. Disse formuleringene er mest egnet for pediatriske pasienter fra fødsel og opptil 8 års 

alder, og egner seg spesielt de som ikke er i stand til å svelge fast føde. Flytende 

formuleringer tillater i stor grad justeringer av dosen i løpet av behandlingstiden og enkel 

tilpasning av dosen i forhold til alder og vekt. Doseringsvolumet er derfor en viktig faktor og 

en generell tommelfingerregel er ≤ 5ml for barn under 5 år, og ≤ 10 ml for barn over 5 år (og 

voksne) [6]. Orale flytende barneformuleringer bør være pakket med en egnet måle-enhet som 

sikrer riktig og nøyaktig administrering. Måleenheten må være egnet til å gi nøyaktig dosering 

etter anbefalt dose fra produsenten. Doseringsvolumet for en flytende formulering kan ha 

innvirkning på hvorvidt medisinen aksepteres av de yngste pasientene. Små volumer 

aksepteres vanligvis bedre og smak er en viktig faktor [7]. Behovet for smak-smaskering vil 

være større for flytende formuleringer sammenlignet med faste da den vonde smaken som 

ofte skyldes legemidlet vil være mer fremtredende fordi formuleringen vil være i direkte 

kontakt med smaksløkene i munnhulen. Ofte blir flytende formuleringer til barn blandet ut i 

ulike drikker for å forbedre smaken, men her er det viktig at produsentene oppgir akseptable 

fortynningsmidler for å sikre tilfredsstillende stabilitet og redusere risikoen for ufullstendig 

dosering [6, 9, 14].  

Orale suspensjoner: 

Fysikalsk-kjemiske karakteristika for orale suspensjoner er en begrensning for denne typen 

formulering. Viskositet, potensial for skumming, luftbobler, sedimentering og klebing av 

aktiv substans til beholder eller måleenhet er utfordringer. Risting før bruk og riktig 

oppbevaring av suspensjonen er nødvendig for å redusere risikoen for en ikke-homogen 

fordeling av virkestoffet, og dermed også risikoen for under- og overdosering av pediatriske 

pasienter. Forsiktighetsregler og informasjon om korrekt håndtering av formuleringen bør 

være vedlagt fra produsenten [9]. 
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Orale dråper: 

Orale dråper er et godt alternativ når store doseringsvolum ikke tolereres hos pediatriske 

pasienter. Risikoen for feildosering er også en utfordring for denne typen doseringsform, da 

nøyaktighet og presisjon er viktigere når volumet er mindre. For å redusere risikoen ved å 

dosere feil antall dråper, kan løsningen være en doseringssprøyte, måleskje eller målebeger 

[9]. 

Bruse-, oppløselige- og dispergerbare doseringsformer: 

Doseringsformer som i utgangspunktet er faste og må dispergeres i vann før administrering 

faller under denne gruppen, enten det er pulver, tabletter eller annet. Disse er et alternativ til 

flytende formuleringer for substanser som er ustabile i vandig medium. Det som er viktig er at 

enhetene skal være henfalt før de inntas oralt. Egnetheten av slike doseringsformer til barn 

kan være begrenset fordi det ofte kan kreves store volum i tillegg til at det kan være et høyt 

innhold av elektrolytter, og derfor er de hovedsakelig beregnet til voksne [6, 9]. 

 Faste orale doseringsformer  2.2.2

Pulver og granulat: 

Pulver og granulat i fast form blir vanligvis gitt til barn sammen med noe halvfast føde så 

fremt de har kapasitet til å svelge det, dette er normalt fra 6 måneders alder. Disse 

doseringsformene er egentlig beregnet til å administreres rett i munnen og det kreves derfor at 

de er pakket i enkelt-dosebeholdere eller med en egnet måleenhet. Risikoen for aspirasjon og 

kvelning er til stede hos små barn selv om pulver og granulat som regel består av korn med 

liten og ensartet størrelse slik at faren er liten.  

Substanser som ikke er stabile og som ikke kan smaksmaskeres i flytende formuleringer, 

fremstilles gjerne som pulver eller multipartikulære formuleringer som granulater, pellets og 

minitabletter. Disse kan administreres direkte inn i munnhulen eller de kan doseres med noe 

mat og drikke for å lette administrering [9].   
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Tabletter: 

Ph. Eur. definerer tabletter som preparater som inneholder et eller flere virkestoff og som 

fremstilles ved komprimering. Tabletter er vanligvis flate eller konvekse, noen har delestrek 

og noen med drasjering med eller uten symbol på. Tabletter er en av de mest brukte orale 

legemiddelformene i dag. Det er de gode egenskaper som stabilitet, doseringsnøyaktighet, 

pakningsvolum og muligheter for smaksmaskering som gjør dem til den mest attraktive 

doseringsformen. Tablettstørrelse er svært avgjørende for hvem de egner seg for, og 

konvensjonelle tabletter er mest egnet for voksne personer og litt eldre barn, da små barn ofte 

kan ha problemer med svelging av tabletter av en viss størrelse. Alderen hvor barn kan svelge 

fast føde er individuelt og avhengig av vekst, utvikling og opplæring. Nyere studier viser at 

veldig små tabletter, såkalte minitabletter med en diameter på 1-3 mm, tolereres godt hos barn 

helt ned til spedbarnsalder [1]. De fleste tabletter på markedet i dag har en diameter på 5-10 

mm eller større og studier har vist at barn under ca. 5-års alder har vanskeligheter å svelge 

disse hele [15]. Tabletter (udrasjerte og drasjerte) med denne størrelsen (5-10 mm) 

karakteriseres som medium tabletter og kan egne seg for barn fra rundt 6 år og oppover, med 

individuelle variasjoner. Store tabletter (> 10 mm diameter) egner seg best fra 12-års alder [1, 

15]. En av de viktigste fordelene med faste doseringsformer er at de gir mulighet for utvikling 

av modifisert frigivelse som teknisk sett er mer utfordrende for flytende formuleringer [6, 9].  

Kapsler: 

Kapsler er i følge Ph. Eur. faste preparater med hardt eller mykt skall av ulik form og farge, 

som i likhet med tabletter kan inneholde et eller flere virkestoff. Kapselskallene er gjerne 

laget av gelatin eller andre substanser og kan justeres med tilsetning av glyserol eller sorbitol. 

Innholdet i kapslene kan være fast, flytende eller halvfast ettersom hvilken form virkestoffet 

er ønskelig i. For harde kapsler (ikke drasjerte) er det også mulig å åpne kapslene og 

administrere innholdet, som ofte er et granulat. Det er begrenset med data på hvilke typer 

kapselstørrelser som tolereres i de ulike pediatriske aldersgruppene [9].  

Tyggetabletter: 

Tyggetabletter er en fast doseringsform som er beregnet til å administreres ikke-intakt. 

Tyggetabletter er en populær doseringsform hos barn fra 2 år og oppover, og de ansees som 

sikre i yngre aldersgruppe hvis administrering skjer under tilsyn. Tyggetabletter bør ha en 
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jevn og rask oppløsning av virkestoff og ideelt sett bør de ikke inneholde sukker da dette kan 

gi skade på tennene. Smak og lukt og størrelse er viktige og begrensende parametere for 

tyggetabletter. I dag finnes det bl.a. tyggetabletter som fluortabletter, antacida og 

allergimedisin til barn [6, 9]. 

Orodispersible doseringsformer: 

Orodispersible formuleringer er formuleringer som skal dispergeres når de inntas oralt og 

inndeles i smeltetabletter og tynne filmer. Norske legemiddelstandarders definisjon av disse 

står beskrevet i tabell 2.2. Begge doseringsformene skal administreres oralt, de skal plasseres i 

munnhulen hvor de skal gå i oppløsning eller smelte på tunga. Det er også mulig for å løse 

opp doseringsformene i væske eller svelge de hele. Orodispersible formuleringer egner seg 

godt til barn fordi de er lette å administrere og det er vanligvis ikke behov for ekstra drikke. 

Smeltetablettene er designet for å løse seg raskt opp i munnhulen ved tilstedeværelse av spytt, 

innen 3 minutter i følge Ph. Eur./NLS [1, 6, 9]. 

Tabell 2.2: Definisjon av orodispersible doseringsformer (Norske Legemiddelstandarder) 

Orodispersible doseringsformer: Definisjon: 

Filmer Består av ett eller flere lag, som plasseres i munnen for 

raskt å dispergeres før svelging 

Smeltetabletter Frysetørrede preparater eller tabletter med hurtig 

frisetting av virkestoff. Skal plasseres på tungen, evt. 

dispergeres eller oppløses i vann før administrering 
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 Smeltetabletter til barn 2.3

 Krav Ph. Eur. stiller til smeltetabletter 2.3.1

Den Europeiske Farmakopé (Ph. Eur.) inneholder monografier med kvalitetsstandarder for 

legemiddelformer og råvarene disse er laget av, samt metoder for å teste kvaliteten og 

kvalitetskrav/spesifikasjoner. Kvalitetskravene i Norge er definert i Norske Legemiddel-

standarder som er utviklet fra den europeiske farmakopé. Det stilles gjerne ulike krav til de 

ulike doseringsformene, men for tabletter er det listet opp en del felles krav. Utover dette 

deles tabletter i ulike typer: det finnes f.eks. enterotabletter, depottabletter, brusetabletter, 

smeltetabletter m.m. Kravene til de spesifikke typene tabletter står også nærmere beskrevet.  

Generelt for tabletter er det krav om test på massevariasjon, og/eller dosevariasjon, 

doseringsnøyaktighet, henfall og oppløsningshastighet. I tillegg er det beskrevet tester for 

mekanisk styrke. Disse testene igjen er videre delt opp og har varierende krav avhengig av 

type tablett og virkestoffinnhold.  

Smeltetabletter, som kan defineres som udrasjerte tabletter, må tilfredsstille kravene som er 

oppført under disse testene. Tabell 2.3 gir en oppsummering av de aktuelle kravene som er 

relevante for smeltetabletter. Testen for henfall har krav om henfall innen 3 minutter for 

smeltetabletter.   
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Tabell 2.3: Ph. Eur. tester og krav som stilles til smeltetabletter   

 
Doseringsnøyaktighet Mekanisk styrke 

Henfall  

(Ph. Eur. 2.9.1): 

Massevariasjon  

(Ph. Eur. 2.9.5): 

Dosevariasjon  

(Ph. Eur. 2.9.6): 

Doserings-

nøyaktighet 

(Ph. Eur. 2.9.40): 

Bruddstyrke  

(Ph. Eur. 2.9.8): 

Slitetap  

(Ph. Eur. 2.9.7): 

Innen 3 minutter 

(n=6) 

Udrasjerte 

tabletter 

Virkestoff ≤ 80 mg: 

RSD = 10 % 

Virkestoff 80-250 mg: 

RSD = 7,5 % 

Virkestoff ≥ 250 mg: 

RSD = 5 % 

(n=20) 

Innhold av virkestoff 

i hver individuelle 

enhet er mellom  

85-115 % av 

gjennomsnittsdose 

(n=10) 

Acceptance value 

(AV) ≤ 15 % 

(n=10) 

Ingen spesifikke 

krav: tilpasses det 

enkelte produkt. 

Presenteres som 

gjennomsnitt, 

minimum- og 

maksimumsverdier 

(n=10) 

Masse ≤ 650 mg: 

6,5 g tabletter 

Masse > 650 mg: 

10 tabletter 

Visuelt hele og 

intakte tabletter 

etter 100 

rotasjoner. 

Maksimum tap av 

vekt < 1 % 
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 Hjelpestoffer 2.3.2

Hjelpestoffer defineres som stoffer som er en del av en legemiddelform av andre årsaker enn å 

utøve egen medisinsk virkning [16]. Hjelpestoffer er nødvendig for å gjøre virkestoff i stand 

til å gjøre sin ønskede virkning i kroppen. Hjelpestoffer godkjennes av myndighetene og det 

er utarbeidet en liste over hjelpestoffer som er forbundet med allergi og andre problemer. Alle 

legemiddelformer er tilsatt hjelpestoffer. I tabletter er det f.eks. vanlig å tilsette fyllstoff, 

henfallsmidler (for henfallende tabletter), glatte- og smøremiddel, i noen tilfeller smaksstoff 

og/eller en drasjering, og evt. hjelpestoffer som gir modifisert frisetting [17].  

Mannitol 

Mannitol er et mye brukt hjelpestoff i smeltetabletter fordi det dispergeres lett i vandig miljø 

og har en søtlig og behagelig smak og «munnfølelse» [9, 18]. Mannitol er et lett tilgjengelig 

seksverdig alkohol som kan separeres naturlig fra mange plantekilder. Vanligvis er mannitol å 

finne i fast form, som hvitt krystallinsk pulver, og produseres syntetisk ved reduksjon fra 

mannose eller glukose. Prosessen utføres katalytisk og inkluderer bl.a. anvendelse av 

hydrogen og en nikkelkatalysator, nærvær av trykk, filtrering, regenerering, avfarging og 

rensing m.m. Sluttproduktet er renset krystallinsk mannitol i pulverform [19].  

Den kjemiske formelen til mannitol er C6H14O6. Mannitol finnes som D- og L-mannitol, som 

er to ulike stereoisomere (lik strukturformel, men ulik plassering av molekylene i rommet), 

eller som DL-mannitol, som er en racemisk blanding (50:50). Figur 2.2 viser strukturformelen 

til D-mannitol, som er den mest vanlige. Stoffet har molekylvekt på 182,2 g/mol og finnes i 

ulike polymorfe former [20]. 

 

Figur 2.2: Strukturformelen til D-Mannitol 
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Mannitol har i utgangspunktet ikke ideelle pulverflyt- eller komprimeringsegenskaper, noe 

som kan skape problemer for tablettproduksjon. Dette kan løses ved å bruke smøre- og 

glattemidler, som f.eks. magnesium stearat, ved tablettering. Dette er ikke alltid ønskelig i 

smeltetabletter fordi magnesium stearat er svært hydrofobt og kan påvirke henfall og frisetting 

av virkestoff fra tablettmatriksen [19].  

I dag finnes kommersielt tilgjengelig mannitolråvarer som er spesielt utviklet for å gi gode 

pulverflyt- og komprimeringsegenskaper. Dette er gjerne granulerte eller spraytørkede 

mannitolkvaliteter. Et mye studert eksempel er Pearlitol® fra Roquette Pharma (Frankrike). 

Disse kommersielt tilgjengelig råvarene er gjort enda mer egnet for fremstilling av 

orodispersible systemer ved å være tilsatt små mengder henfallsmidler i fremstillings-

prosessen. Roquette Pharma (Frankrike) har f.eks. Pearlitol® Flash som er mannitol ko-

prosessert med litt maisstivelse. 

Ludiflash®  

Ludiflash® fra BASF (Tyskland) er et annet mannitol-basert hjelpestoff, utviklet spesielt for 

smeltetabletter og består av tre ko-prosesserte ingredienser: 90 % D-mannitol, 5 % Kollidon® 

CL-SF (crospovidon/povidon) som fungerer som henfallsmiddel (veldig effektiv og løses opp 

med lite væske) og 5 % Kollicoat® SR 30D (polyvinylacetat) som også bidrar til forbedret 

oppløsningshastighet (se figur 2.3). Denne råvaren er egnet for direktekomprimering etter 

blanding med virkestoff og evt. smøremiddel. Ludiflash® er et hvitt pulver med god flyt, og 

har relativ lav hygroskopisitet (mest pga. D-mannitol). Den løser seg ikke fullstendig i vann 

selv om den består av crospovidon og polyvinylacetat. Den løser seg heller ikke fullstendig i 

organiske løsemidler. Bulktettheten til Ludiflash® er 0,40-0,52 g/ml og pH ligger mellom 

5,5-6,5 [21]. 
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a) 

                        

b) 

                     

Figur 2.3: Strukturformlene til a) crospovidon/povidon og b) polyvinylacetat  

 Smak og smaksmaskering 2.3.3

Sammen med sikker og effektiv oral legemiddelterapi, er pasientens etterlevelse en viktig 

faktor for å gi riktig behandling. Hos barn er spesielt parameteren smak viktig for etterlevelse 

i legemiddelbehandling. Barn har godt utviklet sansesystemer som oppdager gode smaker og 

lukter, og viser tydelig avvisning på vond smak og lukt er helt naturlig [22]. Bitterhet og 

«vond» smak er typisk for mange virkestoffer. Sukker, salt og andre stoffer, samt god lukt kan 

bidra til å «maskere» bitterhet og vond smak og dermed redusere dårlig etterlevelse av flere 

legemidler. Et bredt utvalg og tilgjengelighet av mange forskjellige formuleringer er ofte ikke 

nok til å oppnå god etterlevelse. Ofte blir legemidler til barn fortynnet i drikkevarer som f.eks. 

fruktjuice eller melk og liknende for å ytterligere kamuflere smaken [11, 22].  

For å gjøre medisinen mer akseptabel og derigjennom øke etterlevelse, tilsettes derfor ofte 

smaksstoffer, fargestoffer og søtningsmidler i formuleringer til barn. En nøytral smak eller 

fravær av bitterhet er ofte å foretrekke. Hvis man bruker en smakstilsetning bør smaken være 

kompatibel med fargen, som f.eks. at rød farge betyr smak av røde bær som 

jordbær/bringebær/kirsebær. Som for andre hjelpestoffer må disse tilsetningsstoffene også 

evalueres i forhold til kompatibilitet med resten av formuleringen. Ofte er individuell erfaring 

og kultur med på å bestemme hva barn foretrekker av smak og derfor er det vanskelig å 

bestemme hva som er det mest optimale [22].  

I tillegg til å tilsette søtningsstoffer, farge og smak/aromastoffer benyttes også andre teknikker 

for å maskere smak. Eksempler på ulike teknikker som brukes for å maskere smak er listet 

opp i tabell 2.4. En passende smaksmaskeringsteknikk kan påvirke både produktkvalitet og 

effektivitet.  
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Tabell 2.4: Eksempler på ulike typer teknikker til å maskere smak [2, 23] 

Smaksmaskeringsteknikker: Eksempler: Kommentarer: 

Tilsette søtningsstoffer, farge, 

aroma og andre hjelpestoffer 

Mannitol, laktose, aspartam, 

sitronsyre, natriumsalter, 

sukralose, sinksulfat, mentol, 

jordbær, vaniljesmak m.m. 

Reduksjon i bitter smak 

Kompleksering Beta-cyklodekstriner, 

gamma-cyklodekstriner, 

hydroksypropyl-beta-

cyklodekstriner m.m. 

Komplett maskering, 

redusert bitter smak 

Drasjering Shellac, cellulose-derivater, 

ko-polymerer m.m. 

Effektiv maskeringsteknikk, 

bruke stoffer som fremmer 

virkestoffets frisetting er 

fordel 

Matriks «entrapment» Gellangummi, kolin m.m. Reduserer kontakt med 

smaksreseptorer i munnhulen 

Prodrug Alkylestere, 

magnesiumsalter m.m. 

Fører til fysikalsk-kjemiske 

modifikasjoner som kan 

hemme interaksjon med 

smaksreseptorer i 

munnhulen, for eksempel 

redusert løselighet i vann 
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 Biofarmasøytisk klassifiseringssystem (BCS) og barn 2.4

Det biofarmasøytiske klassifikasjonssystem (BCS) ble utviklet som hjelp til utvikling av orale 

legemiddelformuleringer til voksen [24]. Klassifikasjonssystemet deler virkestoffer inn i fire 

klasser basert på deres løselighet og permeabilitet i GI (figur 2.4). Dette er to viktige 

parametere i legemiddelutvikling, og BCS-systemet kan brukes for å forenkle og forstå 

hvordan disse nøkkelparameterne kan forbedres og dermed bidra til en raskere framgang i 

utviklingsarbeidet [25]. Dårlig løselighet og permeabilitet kan forbedres ved bruk av 

hjelpestoffer og/eller bruke en formuleringsteknologi. For eksempel kan man bruke 

absorbsjonsøkende hjelpestoffer, lage cyclodextrinkomplekser, nanopartikler, faste opp-

løsninger eller bruke virkestoffet i en mer løselig saltform eller polymorf [26].  

 HØY LØSELIGHET LAV LØSELIGHET 
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Klasse IV 

Lav løselighet 

Lav permeabilitet 

Figur 2.4: Det biofarmasøytiske klassifikasjonssystemet (BCS) definert av US FDA, modifisert fra [25] 

I prinsippet kan dette systemet overføres til pediatrien, men klassifiseringen av legemidler kan 

bli forskjellig for barn sammenlignet med voksne ettersom deres anatomi og fysiologi er 

under utvikling og avviker til dels mye fra voksene. Det er behov for dypere forståelse av GI-

fysiologi og tarmpermeabilitet for barn i ulik aldersgrupper for å tilpasse BCS for barn [27]. 

Aldersbaserte endringer i GI-væske, volum, og pH er essensielle kriterier. Det er f.eks. 

rapportert at tarmens permeabilitet er høy ved fødsel og reduseres progressivt i løpet av de 

første ukene etter fødsel og modningen av GI-systemet skjer innen de første 6 månedene [11]. 
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Et tilpasset biofarmasøytisk klassifikasjonssystem for pediatrien er derfor under utarbeidelse i 

følge mange kilder, men er foreløpig ikke fullstendig utviklet [11, 27]. 

I en artikkel av Gandhi et al., har de klassifisert 5 ulike legemidler i et potensielt pediatrisk 

BSC [28]. Disse legemidlene ble valgt fordi det finnes farmakokinetikkdata på dem og de 

representerer de fire klassene i BCS for voksne. I metoden de har brukt har de tatt fire 

subpopulasjoner i betraktning: nyfødte, spedbarn, barn og ungdom. I tillegg er faktorer som 

blant annet løselighet, dose kalkulert ut ifra volum basert på kroppsoverflateareal, 

permeabilitet og farmakokinetikk med i metoden. Legemidler som klassifiseres i klasse I (høy 

løselighet og høy permeabilitet) og II (lav løselighet og høy permeabilitet) hos voksne ble 

klassifisert som klasse III (høy løselighet og lav permeabilitet) og IV (lav løselighet og lav 

permeabilitet) hos barn, mens de som i utgangspunktet var i klasse III og IV for voksne forble 

i samme klasse i barnepopulasjonene. Forfatterne konkluderer med at det er pediatrisk 

permeabilitet som var den avgjørende parameteren. Legemidler med lav permeabilitet hos 

voksne hadde også lav permeabilitet hos barn og legemidler med høy permeabilitet hos 

voksne viste lavere permeabilitet hos barn. Løseligheten til legemidlene forble lik i begge 

populasjonene [28, 29].  

En annen artikkel av Shawahna har studert 38 legemidler [27]. De kalkulerte dose ut ifra 

aldersbetinget initielt gastrisk volum for de ulike subpopulasjonene og bruker denne faktoren 

sammen med «BNF for children» sine aldersspesifikke doseringsanbefalinger for å kalkulere 

dose. Legemidlene viste forskjellig løselighet og opptak hos de ulike barnepopulasjonene. 

Studien viser at enkelte legemidler gikk fra å være i BCS-klasse IV (lav løselighet og lav 

permeabilitet) til BCS-klasse III (høy løselighet og lav permeabilitet), med økende alder (når 

V0 øker). Enkelte gikk også fra å være BSC-klasse II (lav løselighet og høy permeabilitet) til I 

(høy løselighet og høy permeabilitet). Med andre ord viste noen av legemidlene som ble 

studert lavere løselighet hos barn sammenlignet med voksne, og dette kan påvirke virkningen 

til formuleringer i GI-mgivelser [27]. Sammenlignet med artikkelen av Gandhi et al., var det 

her løseligheten av legemidlene som var den avgjørende parameteren her. Begge disse 

studiene peker på at det ikke er rett fram å predikere hvordan formuleringsparametere 

påvirker oral biotilgjengelighet hos barn basert på voksendata. 
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 Solubilisering av tungtløselige legemidler 2.5

 Prinsipper  2.5.1

Legemidler må ha god løselighet både i hydrofil og lipofilt miljø for å kunne ha god 

biotilgjengelighet og gi den effekten man ønsker. Med solubilisering menes en økning av et 

stoffs løselighet, som regel med tanke på løselighet i vandig miljø. Når et stoff som omtales 

som tungtløselig henspiller det som regel på løseligheten i vandig miljø. En økning av stoffers 

løselighet i vann kan oppnås på mange ulike måter. Solubiliseringsprinsipper kan 

kategoriseres etter fysikalske- eller kjemiske modifikasjoner, etter forskjellige bærersystemer 

og etter endringer på løsemidler som legemiddelsubstansen er løst i (se figur 2.5). Valg av 

metode avhenger av hvor stor økning i løselighet som kan oppnås, stabilitet i systemet og 

biokompatibilitet vs. administrasjonsvei [30, 31].  

Kjemiske modifikasjoner omfatter f.eks. bruk av prodrug og saltdannelse. Prodrugstrategien 

brukes til å forbedre den vandige løsningen enten ved å gjøre molekylet mer polart eller ved å 

endre krystallgitteret til den aktive substansen. De mest vanlige saltene brukt for å øke 

løseligheten til et legemiddel er natriumsalter eller kaliumsalter. Fysikalske modifikasjoner vil 

bl.a. si partikkelstørrelsesreduksjon som ved mikronisering. Dette kan oppnås ved bruk av jet-

milling, ball-milling og pin-milling. Reduksjon i partikkelstørrelse fører til økt overflateareal 

som videre resulterer i forbedret oppløsning. Begrensninger med dette prinsippet inkluderer 

termalt og fysikalsk stress på legemiddelsubstansen og fare for eventuelle degraderinger. 

Andre ulemper er mindre kontrollerte partikkelkarakteristika som form, størrelse, morfologi 

og overflateegenskaper, og det er ofte behov for hjelpestoffer for å stabilisere slike systemer 

under fremstilling og lagring. Videre kan vi endre på pH for å gjøre legemiddelsubstansen 

mer løselig, samt bruk av ko-solventer og surfaktanter. Cyclodektrin-komplekser, micelle-

dannelse, ulike typer emulsjoner og bruk av andre formuleringsprinsipper i flow-diagrammet 

under er vanlige metoder for solubilisering [30, 31]. 
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Figur 2.5: Oversikt over solubiliseringsprinsipper som kan brukes for å øke legemidlets vannløselighet og 

dermed bidra til økt biotilgjengelighet, modifisert fra [30] 

En interessant metode er å fremstille faste oppløsninger, spesielt for legemidler til oral 

administrasjon. Faste oppløsninger referer til grupper av faste produkter inneholdende minst 

to ulike komponenter, en hydrofil matriks (enten krystallinsk eller amorf matriks) og et 

hydrofobt legemiddel. Virkestoffet er enten dispergert eller molekylært oppløst i en inert 

hydrofil matriks i fast fase. Faste oppløsninger fremstilles ved enten smelting(fusjons)-

kjøling, oppløsning-inndamping eller en kombinasjon av nevnte prosesser. Fordelen med faste 

oppløsninger er økt fuktegenskaper, økt oppløsningshastighet, forhindret aggregering og 

agglomerering, kontrollert frisetting og man kan oppnå en homogen fordeling av små 

mengder virkestoff. Aktuelle bærere er f.eks. ko-povidone, polyvinylpyrrolidone (PVP), 

hypromellose (HPMC), polyetylen glykol (PEG), polyvinylcaprolactam (PVCL), polyvinyl-

acetat (PVA) og mange flere. De tre sistnevnte inngår i en ko-polymer som går under 

handelsnavnet Soluplus® [32]. Faste oppløsninger kan deles inn i eutektiske blandinger, 

glass-systemer, komplekser og amorfe faste oppløsninger [26, 33]. 
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 Amorfe faste oppløsninger   2.5.2

Faste stoffer som ikke har repeterende struktur på molekylnivå kalles amorfe.  De betegnes 

ofte også som ikke-krystallinske og har en større grad av uorden i sin struktur noe som er 

illustrert i figur 2.6. Amorfe stoffer skiller seg fra krystallinske former av samme stoff ved at 

løselighet, stabilitet, oppløsningsegenskaper og kompresjonsegenskaper er endret [26]. Dette 

kan være attraktive egenskaper spesielt for tungtløselige stoffer og derfor etterstrebes en 

amorf form i mange legemiddelformuleringer forutsatt at den er tilstrekkelig stabil.   

Noen materialer, spesielt polymerer som polymelkesyre (PLA), PVP og PEG, er amorfe. 

Amorfe stoffer har til forskjell fra krystallinske, ikke noe tydelig smeltepunkt men de har i 

stedet en karakteristisk temperatur kalt glasstransisjonstemperatur (Tg). Under denne 

temperaturen vil stoffene være i «glasstilstand» og sprø/skjør, men når temperaturen øker 

over Tg blir molekylene mer bevegelige i forhold til hverandre og blir mer «gummiaktige». 

Ulempen med amorfe stoffer er at de er mindre stabile enn krystallinske og de vil omdannes 

til sin krystallinske form som er mer stabil, over tid. På grunn av deres høye molekylære 

bevegelighet har de ofte også sterkere kjemisk reaktivitet og derfor kan det raskere skje en 

kjemisk nedbrytning [26]. 

 

Figur 2.6: Skisse av forskjellen på krystallinsk region og amorf region i en fast polymer, modifisert fra [26] 

I en amorf fast oppløsning vil et amorft virkestoff være molekylært oppløst eller dispergert i 

en polymer, og polymeren stabiliserer den amorfe tilstanden. Dette resulterer i en bedre 

stabilitet, og gjør det mulig å nyttiggjøre de positive egenskapene som den amorfe tilstanden 

gir i form av økt løselighet og raskere frisetting [26]. Amorfe faste oppløsninger kan f.eks. 

fremstilles ved smelteekstrudering eller spraytørking [34]. 



20 

 

 Spraytørking 2.5.3

Spraytørking er en metode som brukes til å tørke stoffer fra en oppløsning eller suspensjon. 

Metoden omfatter flere steg hvor den første er en forstøvning eller atomisering av den 

flytende formuleringen, deretter skjer en blanding av forstøvede dråper med varmluft/gass og 

en fordamping av løsemiddel før produktet separeres fra og samles opp til slutt (figur 2.7). 

Det finnes to hovedmetoder innenfor spraytørking, en metode hvor man bruker en jetforstøver 

og en med roterende forstøver. Med jetforstøver blir den ønskede løsningen pumpet gjennom 

en dyse med en bestemt størrelse (diameter), mens det med en roterende forstøver blir 

løsningen fôret på en skive som spinner rundt der løsningen til slutt brytes opp i små dråper 

på kanten av skiven. I begge metodene blir løsningen som sprayes inn i instrumentet først 

forstøvet til små dråper, som videre blandes med en strøm av varmluft og tørkes til 

individuelle faste partikler. Partikkelstørrelsen på pulveret som er sluttresultatet i 

spraytørking, er kontrollert av dråpestørrelsen slik at utseende og morfologien vil være 

uniform og lik. Temperatur, viftehastighet og pumpehastighet er parametere som påvirker 

produktets egenskaper. For å oppnå optimale spraybetingelser skal det ikke observeres 

fuktighet i syklonen. Ved spraytørking av en løsning er en kjent utfordring at dysen lett 

blokkeres pga rask fordampning og tørket rester av løsning. Det er derfor viktig å fjerne 

eventuelle klumper som blokkerer for løsningen i dysen. Dette gjøres f.eks. vha. en 

jetdeblokker (nål) i en jetforstøver.  

 

Figur 2.7: Stegene i spraytørkingsprosessen, modifisert fra [35] 
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Fordelen med spraytørking er at dråpene gir stort overflateareal for varme- og 

masseoverføring, de spraytørkede partiklene får en uniform form i form av en hul sfære (figur 

2.8) og kontrollerbar partikkelstørrelse, produktet er fritt-flytende og er godt egnet til videre 

tablettfremstilling. Det er dessuten en enkel metode [36].  Med enkel menes det at det ikke 

krever andre prosesstrinn for å få et tørt produkt, men utstyret som brukes er av glass og kan 

være vanskelig å håndtere, i tillegg er utstyret dyrt. Det kan også være utfordrende å få 

utstyret og syklonen tett slik at utbyttet ikke blir dårlig. I tillegg kan det være vanskelig å 

finne de riktige prosessbetingelsene [35, 36].  

Evnen til å produsere tørt pulver med spesifikk partikkelstørrelse og lite fuktinnhold er 

ønsket. Ko-prosessering av legemiddel og legemiddelbærer ved spraytørking har blitt brukt til 

å forbedre bioadhesive egenskaper til en del legemidler [37] og til fremstilling av amorfe faste 

oppløsninger [38]. 

 

Figur 2.8: Skisse av hvordan tørking av dråpe fører til dannelse av sfærisk partikkel i spraytørking, modifisert fra 

[33, 36] 

 Soluplus® 2.5.4

Soluplus® er en stor graft ko-polymer, med molekylvekt mellom 90 000-140 000 g/mol, som 

er spesielt designet for fremstilling av faste oppløsninger av tungløselige substanser. 

Soluplus® har en amfifil struktur satt sammen av polyvinylcaprolactam (PVLP), 

polyvinylacetat (PVA) og polyetylen glycol (PEG) (figur 2.9 a). På grunn av polymerens bi-

funksjonelle egenskaper fungerer den som en matriks polymer for faste løsninger, men kan 

også løse lite vannløselige legemidler i vandig medium gjennom å danne miceller. Tenkt 
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struktur på Soluplus®-miceller er skissert i figur 2.9 b), hvor PVP og PVA utgjør den hydro-

fobe kjernen, og PEG utgjør den hydrofile delen («skallet») som er i kontakt med vann [39]. 

a) b) 

           

 

Figur 2.9: a) Strukturformelen til Soluplus® hvor rødt og rosa indikerer de hydrofobe delene 

(polyvinylcaprolactam og polyvinylacetat) og blått den hydrofilen delen (polyetylen glycol) av molekylet, b) 

tenkt skisse av en Soluplus®-micelle med hydrofob kjerne og hydrofil ytre, modifisert fra [39] 

Visuelt er Soluplus® råvaren et fritt-flytende hvitt til svakt gulaktig granulat uten smak, men 

har en svak karakteristisk lukt. Den kritiske micellekonsentrasjonen (CMC) er 7,6 mg/L ~ 7,6 

ppm. Denne konsentrasjonen beskriver hvor mye av polymeren som må løses opp før 

unimerene går sammen og det dannes miceller. Produktinformasjon fra produsenten (BASF) 

angir en Tg på ca. 70 ºC. Under 70 ºC vil polymeren være i en glassaktig (sprø) tilstand. 

Soluplus® er en termoplastisk polymer som brukes i smelte-ekstrusjon i temperaturområder 

120-180 C. Selv ved 180 C er det ikke rapportert tegn til kjemisk degradering av polymeren 

[40]. 

Soluplus® er løselig i vann, videre er den også løselig i aceton (opptil 50 %), metanol (opp til 

45 %), etanol (opp til 25 %) og dimetylformamid (opptil 50 %). Høyere polymer-

konsentrasjon kan resultere i en blakket vandig løsning, spesielt hvis løsningen lages ved 40 

ºC (som er den lave kritiske løsningstemperaturen (LCST)). Det vil dannes større miceller 

som skyldes at løsningen går fra nokså klar til blakket og turbid. Reaksjonen er reversibel ved 

avkjøling [40]. 
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Med høy molekylvekt, lav glasstransisjonstemperatur og høy degraderingstemperatur er 

Soluplus® en god polymer til å danne faste oppløsninger med tungtløselig virkestoff. På 

grunn av dens amfifile form har polymeren høy oppløsnings- og solubiliseringskapasitet. Det 

er vist i flere studier, f. eks. av Linn et al. at Soluplus® økte biotilgjengeligheten til lite 

vannløselige legemidler (BCS klasse II-legemidler) [41]. De viste høyere absorpsjon over 

tarmepitel når virkestoffet var i form av fast oppløsning i Soluplus®, samt økt bio-

tilgjengelighet in vivo [41].  

 Furosemid  2.6

Furosemid er et legemiddel på WHO sin liste over essensielle legemidler for barn (kategori 

12.4 «Medicines used in heart failure») [42]. Furosemid tilhører gruppen loop-diuretika og 

hemmer reabsorpsjon fra den oppstigende gren av Henles sløyfe i nyretubuli. Legemidlet 

brukes mot ulike typer ødemer ved hjertesykdom, renale sykdommer og hepatiske 

sykdommer [43].  

 Fysikalsk-kjemiske egenskaper 2.6.1

Furosemid er en svak syre med en pKa-verdi på 3,8. (figur 2.10). Det kjemiske navnet er 4-

Chloro-2-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulfamoylbenzoic acid (C12H11ClN2O5S), og sub-

stansen har molekylvekt på 330,7 g/mol [44].  

 

Figur 2.10: Strukturformel til furosemid 

Utseendemessig er furosemid et hvitt eller nesten-hvitt, krystallinsk pulver og er praktisk talt  

uløselig i vann (Ph. Eur.), noe som tilsvarer til < 0,1 mg/ml. Det er ikke oppgitt en nøyaktig 

konsentrasjon i Ph. Eur. I litteraturen er løseligheten til furosemid varierende ettersom hva 

slags mediet de har brukt i forsøkene. Artikkelen av Granero et al. har gjengitt to studier [44], 

hvor i den ene studien var løseligheten til furosemid 0,01825 mg/ml i vann (pH 1,2 og ved 25 
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ºC) [45] (tabell 2.6), mens løseligheten til furosemid i den andre studien var 0,18 mg/ml ved 

pH 2,3 og som økte til 13,36 mg/ml ved pH 10 [46]. Løseligheten ser ut til å være veldig pH 

avhengig. Furosemid er derimot godt løselig i aceton (50 mg/ml), metanol (50 mg/ml) og 

sparsomt løselig i etanol (96 %). Dårlig vannløselighet bekreftes også av fordelings-

koeffisienten (Log P) til uladet furosemid er oppgitt å være 2,53 ± 0,01 [47]. Fordelings-

koeffisienten er et mål på hvordan furosemid vil fordele seg i en løsning blandet med organisk 

og vandig fase og en positiv verdi betyr at stoffet fordeler seg bedre i organisk fase. På grunn 

av dårlig vannløselighet og dårlig permeabilitet, klassifiseres furosemid i BCS-klasse IV [44].   

Smeltepunktet for furosemid er angitt i Ph. Eur å være 210 ºC med dekomponering, mens 

andre publiserte artikler angir temperaturer på 206 ºC og 220 ºC [45, 48]. Dekomponeringen 

under smelting indikerer et forhold mellom intra- og intermolekylære krefter som brytes 

irreversibelt. Disse termiske egenskapene kan studeres i termogrammer ved termisk analyse 

(kalorimetri) av furosemid [49].  Syv polymorfe former av furosemid er rapportert, fire sanne 

polymorfer (I, II, III, IV), to solvater (IV-DMS og V-dioksan) og en amorf form [44, 50]. I 

tillegg til smeltepunktet ved 210 ºC, er det rapportert en endoterm faseovergang for polymorf 

I som er den mest stabile polymorfe formen ved ca. 140 C [51].  

Tabell 2.5: Oversikt over fysikalsk-kjemiske egenskaper til furosemid som er nevnt ovenfor [44, 45, 47, 48] 

Molekylvekt 330,7 g/mol 

pKa 3,8 

Log P (n-oktanol/vann) 2,53 ± 0,01 

Smeltepunkt 210 ºC (med dekomponering) 

Løselighet i vann 0,01825 mg/ml (pH 1,2 og 25 °C) 

 

 Kjemisk stabilitet 2.6.2

Furosemid har dårlig permeabilitet og derfor lav biotilgjengelighetsprofil når det 

administreres oralt, dette kan ha sammenheng med at stoffet hydrolyseres før absorpsjon. Som 

for løselighet er kjemisk stabilitet av furosemid avhengig av pH og temperatur. Dette 
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bekreftes av publiserte studier. Cruz et al. undersøkte kinetikken og mekanismer av furosemid 

for hydrolyse som funksjon av pH og temperatur. I det sure pH-området (under pKa-verdi 

3,8), observerte de syrekatalysert hydrolyse, mens i det basiske pH-området var hydrolysen 

ekstrem langsom. To av degraderingsproduktene som ble rapportert i artikkelen var 4-chloro-

5-sulfamoylanthranilic acid (saluamin) og 4-chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid 

[52]. Se figur 2.11. Sistnevnte er uforandret furosemid som teoretisk sett ikke kan kalles et 

degraderingsprodukt. Shoosanglertwijit et al. konkluderte med det samme. I denne studien ble 

kjemisk stabilitet definert som ikke mindre enn 90 % av utgangskonsentrasjon gjenværende i 

furosemidprøven. Saluamin ble rapportert som deraderingsprodukt [53].  

I figur 2.11 ser vi at det basiske amin-nitrogenet først bli protonert. Deretter vil det reagere 

med furfuryl-karbonet gjennom et nukleofilt angrep. Dette gir hydrolyseproduktet saluamin 

[54]. 

 

Figur 2.11: Hydrolyse av furosemid til 4-chloro-5-sulfamoylanthranilic acid (saluamin) som er hoved-

degraderingsproduktet, modifisert fra [52] 

 Fotokjemisk stabilitet 2.6.3

Fotokjemisk reaktivitet av et legemiddel beskriver legemidlets respons på elektromagnetisk 

stråling. Legemidler absorberer i hovedsak stråling mellom 280-700 nm som omfatter UVB, 

UVA og synlig lys. Strålingen i dette området er energirik nok til å indusere fotokjemiske 

reaksjoner. Fotokjemiske reaksjoner kan deles inn i direkte og indirekte reaksjoner. I en 

direkte fotoreaksjon vil legemiddelmolekylet brytes direkte ned ved absorpsjon av stråling 

uten andre faktorer til stede. En indirekte fotoreaksjon inkluderer et fotosensibiliserende stoff, 

hvor det er dette stoffet som absorberer strålingen. Videre skjer det energioverføringer via 

oksygen og det vil til slutt bli dannet oksygenforbindelser, frie radikaler og radikalioner som 

bryter ned legemidlet. En fotoreaksjon vil resultere i tap av potensiell virkning av legemidlet 

og vi får et terapeutisk inaktivt legemiddel.  

H
+
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I 1998 ble det obligatorisk i Europa, Japan, USA og Canada å utføre fotostabilitetstesting av 

legemidler etter «The ICH Harmonized Tripartite Guideline on Stability Testing of New Drug 

Substances and Products (ICH Q1B)» [55]. Fotostabilitetstesting av legemidler kan deles i to 

deler. Akselererte nedbrytningsstudier utføres for å vurdere den generelle fotosensitiviteten til 

legemiddelsubstansen, i tillegg utføres de for å studere reaksjonsmekanismer, identifisere 

nedbrytningsprodukter for utvikling av analysemetoder og vurdere fototoksisitet av 

legemiddelsubstansen. De bekreftende testene utføres vanligvis etter akselererte 

nedbrytningsstudier, og inkluderer en standardisert fotostabilitetstest for å bestemme 

forsiktighetsregler, merking og pakking av legemiddelprodukt i forhold til det regulatoriske 

krav. De bekreftede testene gir også informasjon om det bør gjøres (andre) spesielle tiltak 

under produksjon. ICH Guideline beskriver to strålingskilder ved fotostabilitetstesting. Den 

ene kilden avgir stråling som skal etterligne dagslys (utendørs) eller glass-filtrert dagslys. 

Man velger de betingelsene som representerer de mest ugunstige betingelsene 

legemiddelsubstansen kan utsettes for. Alle lamper som brukes her skal oppfylle 

spesifikasjonene i D65/ID65-standarden for dagslys/indirekte dagslys. Den andre 

strålingskilden skal etterligne innendørslys, og er en kombinasjon av en hvit fluorescens-

lampe med emisjon i synlig område og en UV-lampe med emisjon i UVB/A-området [55].  

Fotodegradering av furosemid har blitt studert under påvirkning av blant annet UV-stråling. I 

følge litteraturen absorberer furosemid stråling i hele UV-området (100-400 nm), som gjør 

stoffet til en potensiell fotoreaktiv substans. Dette er også rapportert i litteraturen [56]. Asker 

og Ferdous rapporterte i 1995 at fotodegradering av furosemid følger 1.ordens reaksjons-

kinetikk som betyr at fotodegradering øker med økende konsentrasjon av furosemid. I 

metoden studerte forfatterne furosemid i vandig løsning, og fotodegradering av stoffet var 

både syrekatalysert (dominerende) og basekatalysert under påvirkning av stråling avhengig av 

pH i løsningen. Langbølget UV-stråling førte til raskest degradering av stoffet i form av 

fotohydrolyse, fotooksidasjon og fotoreduksjon/fotodeklorinering som illustrert i figur 2.12 

[57]. Foto-degradering og hydrolyse av furosemid har også blitt studert av Bundgaard et al. i 

1988. Disse konkluderte også med at fotodegradering av furosemid fulgte 1. orden reaksjons-

kinetikk, og at stoffet var nokså fotostabilt i basisk løsning, men ble fortere degradert i surere 

pH [58].  
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Figur 2.12: Mulige fotodegraderingsprodukter av furosemid i vandig løsning, A: fotooksidasjon, B: 

fotoreduksjon/fotodeklorinering og C: fotohydrolyse, modifisert fra [58, 59] 
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3  Materialer, løsninger, instrumenter og 

utstyr  

 Materialer 3.1

Aceton: 

Acetone, CH3COCH3, Merck, Tyskland 

 

Fosfatbuffersalter:  

Potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4), Merck, Tyskland 

di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate (Na2HPO4 x 2 H2O), Merck, Tyskland 

Fosfatbufret saltvann (PBS): 

Ferdig til bruk tablett: Phosphate buffered saline tablet, Sigma-Aldrich, USA 

Fosforpentoksid:  

Phosphorus pentoxide, P2O5, Sicapent®, Sigma Aldrich, USA 

Furosemid: 

Furosemide (C12H11ClN2O5S), renhet  98 %, Sigma Aldrich, USA 

Ludiflash®: 

D-mannitol ko-prosessert med 5 % crospovidone/povidone og 5 % polyvinylacetate, BASF, 

Tyskland 

Soluplus®: 

Polyvinylcaprolactame-polyvinylacetate-polyethylene glycol graft ko-polymer, BASF, 

Tyskland 

 

Magnesiumstearat 

Magnesiumstearat (Mg(C18H35O2)2), Norsk Medisinaldepot, Norge 

Metanol:  

Methanol HiPerSolv Chromanorm gradient for HPLC, VWR international, USA  
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Saltsyre: 

Hydrochloric acid fuming 37 %, VWR International, USA 

Vann:  

Milli-Q vann, Milli Q Integral 3, Merck Millipore, USA  

Springvann 

 Løsninger 3.2

 Fosfatbufret saltvann (PBS) pH 6,8 3.2.1

PBS ble laget fra tabletter ved å løse 1 tablett til 200 ml med MQ-vann i en målkolbe. I 

henhold til produsenten gir dette en løsning som inneholder 0,01 M fosfatbuffer, 0,0027 M 

KCl og 0,137 M NaCl med pH 7,4 ved 25 C. Dette er en isoton bufferløsning. pH ble 

deretter justert fra pH 7,4 til pH 6,8 ved hjelp av 0,1 M HCl.  

 Fosfatbuffere 3.2.2

Fosfatbuffere med pH 5,6 og pH 6,8 ble laget ved å veie inn korrekt mengde av løsninger av 

saltene KH2PO4 og Na2HPO4 x 2H2O (løst i MQ-vann) i henhold til tabell 3.1, i en måle-

kolbe. pH ble målt og ble justert ved behov med 0,1 M HCl og/eller 0,1 M NaOH. Bufferen 

ble filtrert med 0,45 mm filter og brukt ved tillaging av mobilfase. 

Tabell 3.1: Innveid mengde ved tillaging av fosfatbuffere 

pH: KH2PO4 (A): Na2HPO4 x 2H2O (B): Buffer: 

5,6 9,073 g/L 9,073 g/L 0,955 L (A) + 0,045 L (B) 

6,8 9,073 g/L 11,87 g/L 0,534 L (A) + 0,466 L (B) 

 Mobilfase til HPLC 3.2.3

Mobilfasen bestod av fosfatbuffer og MeOH i forholdet 70:30 (v/v). Fosfatbuffer med 

henholdsvis pH 5,6 og pH 6,8 ble benyttet. Filtrert fosfatbuffer (0,45 mm) ble blandet med 
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metanol, og før HPLC-analyse ble mobilfasen degasset i et ultralydbad. Under analysene ble 

mobilfasen degasset kontinuerlig ved gjennombobling med Heliumgass.  

 Stokkløsning av virkestoff 3.2.4

En stokkløsning av furosemid ble laget ved å løse 100,00 mg i 100 ml MeOH i en målekolbe, 

dvs. en konsentrasjon på 1 mg/ml. Denne stokken ble brukt til å fortynne standardløsninger til 

standardkurver i ulike analyser. Holdbarheten på stokken ble satt til å være maks tre dager 

(beskyttet mot lys), da HPLC-analyse utover dette viste uønskede ekstratopper som mistenkes 

å være degraderingsprodukter. 

 Instrumenter 3.3

Bruddstyrkemåler: 

Tablet hardness tester TBH 125, Erweka GmbH, Tyskland 

Differential Scanning Calorimeter (DSC): 

DSC822e, Mettler-Toledo Inc., USA 

Frisettingsapparat: 

Dissolution Apparatus, 7 stations, Sotax AT7, Sveits 

Henfallstester: 

Disintegration tester ZT 220, Erweka GmbH, Tyskland 

High Pressure Liqiud Chromatographic (HPLC) system: 

Autoinjektor: auto injector,  SIL-9A, Shimadzu, Japan 

Detektor: UV spectrophotometric detector, SPD-10A, Shimadzu, Japan 

Forkolonne: C18 4 µm, 3.9 x 20 mm Guard Column, Nova-Pak® Waters, USA  

Kolonne: C18 4µm 3.9 x 150 mm Cartridge Nova-Pak® Waters, USA 

Pumpe: Prominence liquid chromatograph LC-20AD, Shimadzu, Japan 

Integrator/plotter: Chromatopac C-R5A Shimadzu, Japan 



31 

 

IR-tørrevekt: 

Moisture Analyzer MA30, Sartorius, Tyskland 

Karl-Fischer tritator: 

KF Titrator C20 S Coulometer, Mettler Toledo Inc., USA 

Lysmikroskop: 

Mikroskop Nikon Eclipse TE300 Fluorescens, USA 

Mikrometer: 

Mikrometer Cocraft, 0,01mm, 0-25 mm, Clas Ohlson, Sverige 

pH-meter: 

pH 562 MultiCal®, WTW GmbH, Tyskland 

Ristebrett: 

Uten temperaturkontroll, Universal Shaker SM 30, Edmund Bühler GmbH, Tyskland  

Med temperaturkontroll, Environmental Shaker-Incubator ES-20, [25°C-42 °C], bioSan, 

Latvia 

Røreverk: 

5 punkter, IKAMAG®, IKA® Werke, Tyskland 

15 punkter, IKA® Werke, Tyskland 

SEM-bilder: 

Field Emission Scanning Electron Microscope Hitachi S-4800, USA 

Sputter coater, Cressington 308R, England 

Spektrofotometer: 

UV/Vis Spectrophotometer UV-2550, Shidamzu, Japan 
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Spraytørker: 

Spray Dryer, LabPlant SD-06, England 

Suntest: 

CPS Suntest Heraeus, Atlas Material Testing Solutions, USA 

Tablettmaskin (eksentermaskin): 

Eksenter tablettmaskine, Diaf TM 15, Dial mølle, Danmark 

Stempler: 6 mm flate  

Ultralydbad: 

Transsonic analogous ultrasonic 570/ H, Elma, Germany 

Varmeskap: 

Incucell, MMM Medcenter Einrichtungen GmbH, Tyskland 

Vekter: 

Mettler PC4400 DeltaRange® (presisjonsvekt), Mettler,USA  

Mikrovekt, Autobalance AD-4 (finvekt), Perkin-Elmer. Waltham, USA 

Sartorius Research R160P (finvekt), Richmond Scientific Ltd., England 

Viskositetsmåler: 

Instrument: Viscometer DV2T, Brookfield Engineering Laboratories, Inc., USA 

Spindler: CPA-40Z og CPA-52Z, Brookfield Engineering Laboratories, Inc., USA 

Zetapotensial og partikkelstørrelse:  

Instrument: Zetasizer Nano ZS, Malvern, England 

Kyvetter: Polystyrene 10 x 10 x 45 mm, Sarstedt, Tyskland 

Elektrode: Zetasizer Dip Cell, Malvern, England 
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Standard til sjekk av zetapotensial: Zetapotential transfer standard, DTS1235, -42  4,2 mV, 

Malvern, England 

 Annet utstyr 3.4

Eppendorfrør: 

Eppendorf® RNA/DNA LoBind microcentrifuge tubes, Eppendorf AG, Tyskland 

Filter: 

0,45 µm , 47 mm, Pall Corporation Ann Arbor, USA  

Plastrør med kork: 

15 ml Polypropylen Conical Tubes, Falcon®, Corning Life Science, Mexico 

50 ml Polypropylen Conical Tubes, Falcon®, Corning Life Science, Mexico 

Pipetter og pipettespisser: 

5-50 µl Finnpipette™, Thermo Electron Corp, USA 

20-200 µl Finnpipette ™, Thermo Electron Corp, USA 

200-1000 µl Finnpipette ™, Thermo Electron Corp, USA 

1-5 ml Finnpipette ™, Thermo Electron Corp USA 

1-10 ml Finnpipette ™, Thermo Electron Corp USA 

2-200 µl Universal yellow tips, VWR International, Tyskland 

100-1000 µl Finntip®, Thermo Fisher Scientific Oy, Finland 

5 ml Finntip®, Thermo Fisher Scientific Oy, Finland 

10 ml Finntip®, Thermo Fisher Scientific Oy, Finland 

Sprøytefilter: 

0,2 µm PES sterile syringe filter, VWR International, Tyskland  

0,45 µm syringe filter 25 mm w/Polyethersulfone membrane, VWR Europe 

0,45 µm,Spartan 13/0,45 RC, Whatman International Ltd., England 

Sprøyter: 

5 ml sterile syringe, Soft-Ject® Henke-Sass, Wolf GmbH, Tyskland 



34 

 

10 ml sterile syringe, Plastipak® BD, USA  

20 ml sterile syringe, Terumo®, Terumo Medical Corporation, USA 

Dialyse: 

Membran: Dialysis Membrane, MWCO: 12-14 kD, 45 mm flat-width, 15 meters/roll (50 ft), 

Spectra/Por® 2, SpectrumLabs, Danmark 

Klemmer: Dialysis Tubing Closures, Blue, 70 mm, SpectrumLabs, Danmark  
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4  Metoder 

 Forsøksdesign  4.1

  

 

SMELTE-

TABLETTER 

 

Spraytørkede 

furosemid-

Soluplus®-

mikropartikler 

 

 

Furosemid-

Soluplus®-miceller 

 

 

FUROSEMID  

 

 

SOLUPLUS®  

 

Fotostabilitet Vanninnhold 

Viskositet 

Micellestørrelse 

Zetapotensiale 

Viskositet 

Fotostabilitet 

Partikkelstørrelse 

Lysmikroskopi 

Micellestørrelse 

Løselighet 

Kalorimetri 

Bruddstyrke 

Henfall 

Massevariasjon 

Dosevariasjon 

Doserings- 

nøyaktighet

Vanninnhold 

Kvantifisering Ludiflash® + 

Absorpsjon 

Absorpsjon 

Absorpsjon 

Frisetting 

SEM 
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 HPLC-metode 4.2

 Kromatografiske betingelser 4.2.1

HPLC-analyser ble utført med et Shimadzu-system med C18-kolonne (jfr. «3.3 

Instrumenter»). Det ble benyttet omvendt-fase HPLC med isokratisk eluering, som vil si at 

det brukes et elueringsmiddel med konstant sammensetning under hele analysen. Analyser ble 

utført med væskestrøm på 1 mg/ml, ca. 25 C (romtemperatur), og en mobilfase bestående av 

fosfatbuffer og metanol i forholdet 70:30 (v/v) (jfr. «3.2.3.tillaging av mobilfase»). 

Deteksjonsbølgelengde var 276 nm, injeksjonsvolumet var 10 µl og analysetiden per vial var 

16 minutter. Under disse betingelsene eluerte furosemid med retensjonstid på ca. 9-11 

minutter.  

 Tillaging av standardløsninger 4.2.2

Standardløsninger av furosemid ble laget ved fortynning av en stokkløsning (jfr. «3.2.4 

Stokkløsning av virkestoff»). Standardløsningene ble laget dagsferske før hver HPLC-analyse 

og ble oppbevart ved romtemperatur i målekolber med plastkork og beskyttet mot lys med 

aluminiumsfolie. 

Følgende standarder ble benyttet til fremstilling av standardkurve: 1,25 µg/ml, 1,5 µg/ml, 1,75 

µg/ml, 2 µg/ml og 2,25 µg/ml. 

 Systemets egnethet 4.2.3

Systemets egnethet ble vurdert ved kolonnens effektivitet (ligning 1), retensjonsfaktor 

(ligning 2) og symmetrifaktor (ligning 3) [60]. 

 

𝑁 = 5,54(𝑡𝑅/𝑊ℎ)
2  (Ligning 1) 

der N er antall teoretiske plater, tR er retensjonstiden i minutter og Wh er toppens bredde ved 

halve topphøyden. 

 

𝑘 = (𝑡𝑅 − 𝑡0)/𝑡0  (Ligning 2) 
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der k er retensjonsfaktoren, tR er retensjonstiden i minutter og t0 er retensjonstiden i minutter 

til et stoff som ikke er retarderet av stasjonærfasen (væskefronten). 

𝐴𝑠 = 𝑊0,05/2𝑑  (Ligning 3) 

Der As er symmetrifaktoren, W0,05 er bredden av toppen ved en tjuende del av topphøyden, og 

d er halve bredden av toppen ved en tjuendedel av topphøyden [60]. 

 Validering  4.2.4

HPLC-metoden ble validert i henhold til ICH-retningslinjer Q2 (R1) for spesifisitet, linearitet, 

presisjon og sensitivitet [61]. To mobilfaser ble sammenlignet, en med fosfatbuffer pH 5,6 og 

en med fosfatbuffer pH 6,8. 

Spesifisitet  

For spesifisitet ble det gjort en forenklet undersøkelse ettersom aktuelle forurensninger og 

degraderingsprodukter var kostbare og ble derfor ikke skaffet til veie. Spesifisiteten ble 

undersøkt ved å sammenligne kromatogrammet for en nylaget furosemidstandard med en 

tilsvarende prøve som var oppbevart i 5 dager i romtemperatur (og dermed inneholder 

degraderingsprodukter). Prøven var fortynnet til en kjent konsentrasjon og ble oppbevart i 

klart glass (ubeskyttet mot lys). Prøvene ble analysert på HPLC-systemet. 

Linearitet 

Først ble egnet konsentrasjonsområdet identifisert gjennom screening av ulike 

furosemidkonsentrasjoner. Målet var å finne et konsentrasjonsområde som ga et kromatogram 

med tydelig, smale topper med passende areal og høyde innenfor plotterens grenser. Deretter 

ble lineariteten bestemt ved å injisere tre paralleller av fem ulike konsentrasjoner i det 

identifiserte konsentrasjonsområdet.  Alle injeksjonene ble utført på samme dag, slik at 

betingelsene skulle være mest mulig like.  

Valideringskriteriet for linearitet var korrelasjonskoeffisient, R
2 

> 0,985. 
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Nøyaktighet og presisjon  

Nøyaktighet og presisjon ble bestemt med seks injeksjoner fra samme HPLC-vial på samme 

dag. Konsentrasjonen på løsningen var 1,75 µg/ml. Valideringskriteriet for nøyaktighet var 

bestemmelse av 98-102 % av teoretisk verdi.  

Relativ standardavvik (% RSD) er et mål på presisjon, og valideringskriteriet for presisjon 

(repeterbarhet) var % RSD < 2 % beregnet for toppareal og topphøyde.  

Intermediær presisjon ble bestemt ved å injisere samme løsning (1,75 µg/ml,) på tre ulike 

dager. Dagsvariasjonen ble analysert og repeterbarheten ble bestemt (% RSD < 2 %). 

Sensitivitet  

Sensitiviteten til den analytiske metoden ble evaluert ved å bestemme den nedre 

deteksjonsgrensen (LOD) og kvantifiseringsgrensen (LOQ). LOD og LOQ er konsentrasjoner 

som angir laveste konsentrasjon som med sikkerhet kan detekteres, og laveste konsentrasjon 

av analytt som kan kvantifiseres med akseptabel presisjon. Disse ble bestemt vha. signal-til-

støy-forholdet (Signal/Noice = S/N). For LOD ble S/N lik 3 benyttet og for LOQ S/N lik 10. 

De respektive konsentrasjonene ble identifisert ved å fortynne en furosemid-standard gradvis 

til toppen ikke lenger kunne skilles fra støyen i baselinjen i kromatogrammet.  

 Karakterisering av råvaren Soluplus®  4.3

 Vanninnhold i råvaren 4.3.1

Vanninnholdet i polymer-råvaren ble målt med IR-tørrevekt (jfr. «3.3 Instrumenter»). En 

definert mengde Soluplus® (5 g) ble spredt utover i en aluminiumspanne. Pulveret skulle 

dekke bunnen i et tynt lag. Temperaturen ble økt fra 0 til 130 ºC og vanninnholdet ble bestemt 

termgravimetrisk som vekttap som følge av oppvarming. Hele målingen tok 30 minutter.  

 pH i vandig oppløsninger 4.3.2

Soluplus® i MQ-vann i konsentrasjonene 1 %, 5 %, 10 %, 15 % og 20 % (w/v) ble målt for 

pH. Et pH-meter ble brukt til dette. Før måling ble instrumentet kalibrert med en standard 

med lav pH og en med høy pH, for å sikre at den viste riktig målt pH-verdi for prøvene.  
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 Fotostabilitet av furosemid 4.4

 Forsøksbetingelser 4.4.1

Forsøket ble planlagt og utført etter ICH guideline «Photostability testing of New substances 

and products». Det ble brukt en Suntest CPS (Atlas) og strålingskilden var en xenonlampe i 

kombinasjon med glassfilter, og fulgte spesifikasjonene i ID65-standarden. Strålingen 

tilsvarte dagslys filtrert gjennom vindusglass på 6 mm med UV cut-off på 320 nm. Før start 

ble instrumentet kalibrert ved hjelp av et luxmeter for synlig lys og et radiometer for UV-

stråling. Verdiene for to lysintensiteter er oppsummert i tabellen under. 

Tabell 4.1: Kalibrering av Suntest-instrumentet 

Lysintensitet: UV: Lux: 

250 W/m
2
 6,4 W/m

2
 6,15 x 10

4
 lux 

765 W/m
2
 13,3 W/m

2
 1,293 x 10

5
 lux 

 

Eksperimentene ble utført ved romtemperatur, og temperaturen i testkammeret holdt en 

temperatur mellom 16-25 ºC. 

 Metodeutvikling 4.4.2

Prøveløsninger ble fortynnet fra stokkløsningen (i MeOH) til en furosemidkonsentrasjon på 

1,75 µg/ml med PBS pH 6.8. Volumet per prøve var 10 ml. Denne løsningen ble analysert for 

fotodegradering med ulike betingelser: 

A. Hensikten med det første fotodegraderingsstudiet var en screening for å bestemme 

betingelser til senere analyser. Prøveløsningen (1,75 µg/ml) ble fordelt i fire transparente 

plastrør med skrukork (15 ml Polypropylen Conical Tubes, Falcon®), to mørkeprøver og 

to klare prøver. Mørkeprøvene ble dekket med aluminiumsfolie før alle de fire prøvene 

ble plassert i Suntesten. En klar prøve og en mørkeprøve ble undersøkt ved bestråling 

(765 W/m
2
) i 60 minutter, og en klar og en mørkeprøve i 180 minutter. Et prøveuttak på 

250 µl ble tatt ut ved 60 minutter og 180 minutter. 

B. Hensikten med denne forsøksserien var å sjekke om prøver ble påvirket av tiden mellom 

endt lysbestråling fram til analyse med HPLC (f.eks. via kjedereaksjoner/radikal-
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reaksjoner). Ved hyppig prøveuttak vil det hope seg opp med prøver før de kan injiseres i 

HPLC da hver analyse tar 16 minutter. En mørkeprøve og en klar prøve (1,75 µg/ml) ble 

bestrålt i totalt 60 minutter ved 765 W/m
2
. Prøveuttak på 250 µl ble tatt ut ved hvert 10. 

minutt og første prøve ble injisert i HLPC direkte etter 10 minutter bestråling (tid 0), og 

deretter ble en ny prøve injisert ved 16 minutter (tid 1), 32 minutter (tid 2) og 48 minutter 

(tid 3) osv. etter endt bestråling. 

C. Hensikten var å bestemme reaksjonskinetikk for fotodegraderingen.  I forsøksserie A og B 

ble det observert at lysintensitet på 765 W/m
2
 ga veldig rask degradering av furosemid, og 

i løpet av kort tid var store deler av furosemid nedbrutt. I forsøk C ble prøveløsningen 

(1,75 µg/ml) derfor bestrålt med en lavere lysintensitet på ca. 250 W/m
2
. Prøven ble 

bestrålt i totalt 60 minutter og prøveuttakene (250 µl) ble gjort hvert 10. minutt og 

analysert på HPLC. Resultatene ble plottet som konsentrasjon av furosemid (%) tiden for 

å følge degraderingen og for å bestemme reaksjonskinetikken konsentrasjon (M) plottet 

mot tid, log C mot tid og 1/C mot tid. 

Samtidig som prøvene ble bestrålt i Suntesten ble standardene (1,25-2,25 µg/ml) analysert 

vha. HPLC og standardkurven beregnet, slik at de bestrålte prøvene kunne kvantifiseres 

umiddelbart etter uttak, eller som beskrevet over. 

 Reaksjonskinetikk og effekt av Soluplus® 4.4.3

Hensikten var å se om polymeren beskytter furosemid når det er solubilisert i Soluplus®-

miceller, eller om det fortsatt dannes degraderingsprodukter og om de evt. dannes like raskt i 

nærvær av Soluplus®. Fire rør med prøveløsning på 1,75 µg/ml ble bestrålt, to prøver var 

fortynnet med PBS pH 6,8 og de to andre prøvene i en blanding av PBS pH 6,8 og 5 % (w/v) 

Soluplus®. Samme betingelser som i forsøksserie C ble brukt: bestråling med 250 W/m
2
 i 60 

minutter og prøveuttak hvert 10. minutt.  To av de fire prøvene var mørkeprøver. Hastighets-

konstanten (k) for fotodegraderingen av furosemid ble beregnet, og sammenlignet med 

fotodegradering av furosemid uten Soluplus®. I tillegg ble halveringstiden og «shelf life» 

beregnet for ren furosemid og i nærvær av Soluplus®. Resultatene vil fortelle oss hvordan vi 

på best måte skal håndtere og oppbevare prøver med furosemid og Soluplus® for å unngå 

degradering.  
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 Løselighetsstudier av furosemid i Soluplus®-miceller 4.5

 Forsøksbetingelser 4.5.1

Løselighetsstudiene ble gjennomført etter risteflaskemetoden, som først ble beskrevet av 

Higuchi og Connors [62]. Andre løselighetsstudier har også brukt denne metoden [63]. 

Erlenmeyerkolber (med aluminiumsfolie rundt) med volum på 10 ml ble tilsatt Soluplus® 

(mengde nærmere spesifisert under) og furosemid i overskudd. Prøvene ble ristet i 

risteinkubator ved 190 rpm i 25 ºC over flere dager. Det var viktig å kontrollere at det under 

hele forsøket var uløst virkestoff tilstede for å sikre at løsningen var mettet. Prøver ble tatt ut 

som beskrevet under, filtrert 0,45 µm, fortynnet 100 ganger (1:1000) med mobilfase (med 

fosfatbuffer pH 6,8) og analysert med HPLC.  Konsentrasjonen av furosemid ble beregnet ut 

fra standardkurven. 

 Tillaging av Soluplus®-prøver 4.5.2

Soluplus® ble dispergert i PBS pH 6,8 i en konsentrasjon på 25 % (w/v) og denne ble brukt til 

å fortynne ned til ønskede Soluplus®-konsentrasjoner i området 5-20 % (w/v).  

 Løselighet som funksjon av tid 4.5.3

Hensikten med studien var å finne ut hvor lenge Soluplus® og furosemid må riste for å oppnå 

likevekt i innkapsling av virkestoff i miceller (metning). Det første forsøket var en screening 

for å få en pekepinn på ristetid, samt hvilken Soluplus®-konsentrasjon som skulle studeres 

videre. Vi startet derfor på en høy konsentrasjon av polymeren.  Tre paralleller hver med 20 

% (w/v) Soluplus® tilsatt furosemid i overskudd ble ristet i totalt 96 timer (4 døgn). Prøver 

ble tatt ut hver 24. time, filtrert med 0,45 µm og fortynnet 100 ganger (1:1000) med mobilfase 

før kvantifisering med HPLC. Da det ikke ble detektert et tydelig platå som kunne indikere 

metning av micellene med furosemid i løpet av 4 døgn, ble tidsperioden utvidet til totalt 216 

timer (9 døgn). Tre nye paralleller med samme Soluplus®-konsentrasjon ble satt på risting og 

prøver ble tatt hver 24. time og kvantifisert som beskrevet over.  Samme forsøksserie ble 

gjentatt med 10 % (w/v) Soluplus®. 
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 Løselighet som funksjon av Soluplus®-konsentrasjon 4.5.4

Prøver med økende konsentrasjon av Soluplus®: 0 %, 5 %, 10 %, 15 % og 20 % (w/v) ble 

tilsatt et overskudd med furosemid og ristet som beskrevet over i 168 t (7 døgn). For kolbene 

med 10 % og 20 % Soluplus® ble det gjort prøveuttak på hver 24. time, altså ved 24 t, 48 t, 

72 t, 96 t, 120 t og 168 t. For de resterende konsentrasjonene ble prøver tatt ut ved tid 96 t, 

120 t og 168 t. Prøvene ble filtrert 0,45µm, fortynnet 100 ganger (1:1000) med mobilfase og 

kvantifisert som beskrevet over.  

 Karakterisering av furosemid-Soluplus®-miceller 4.6

 Viskositet 4.6.1

Viskositet () ble bestemt med et Brookfield DV2T viskometer. Instrumentet måler viskositet 

ved en gitt skjærhastighet. Instrumentet ble kontrollert med enten MQ-vann eller PEG før 

måling. For prøver med lav viskositet ble den store spindelen (CZ40) brukt og ved høy 

viskositet den lille spindelen (CZ52) brukt. 0,5-1 ml prøve ble pipettert i prøveskålen og 

temperert i ca. 1 min. Viskositeten på ble bestemt ved en skjærhastighet (speed) på 30 rpm og 

ved 25 ºC (n=3). Hver måling tok ca. 2 minutter. Parameterne brukt under målingene er listet 

opp i tabell 4.2. 

Viskositet ble målt for furosemid-Soluplus®-miceller i MQ-vann, og økende Soluplus®-

konsentrasjon (0-20 % (w/v)) ble sammenlignet med rene Soluplus®-prøver i MQ-vann med 

samme konsentrasjon. For Soluplus®-konsentrasjonene 15 % og 20 % med furosemid og 20 

% uten furosemid (15 % uten furosemid ble ikke målt) måtte den lille spindelen anvendes 

pga. høy viskositet. 
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Tabell 4.2: Parametere brukt ved viskositetsmålinger 

Parameter: Innstilling: 

Temperatur (ºC) 25,4 - 25,5 

Speed (rpm) 30 

Torque (%) Varierer med viskositet 

Shear Stress (N/m
2
) Varierer med viskositet 

Ekvilibreringstid (minutter) Ca. 1 min 

 Micellestørrelse 4.6.2

Størrelse av micellene ble målt med Zetasizer Nano-Zs basert på dynamisk lysspredning (også 

kjent som «photon correlation spectroscopy»). Instrumentet ble innstilt på 25 ºC, og 

prøvevolumet i plastkyvettene skulle være ca. 1 ml. Prøvene ble filtrert 0,45µm og overført til 

kyvetten, og denne ble inspisert for synlig støv og luftbobler. Prøver som var sterkt 

turbide/blakket måtte fortynnes før måling som instrumentet ga beskjed om. Prøvene ble i det 

tilfellet fortynnet med 0,2 µm filtrert springvann før måling.  

Størrelsen ble målt for prøver med Soluplus®-konsentrasjon på henholdsvis 2 %, 4 %, 6 %, 8 

%, 10 %, 12 %, 15 %, 17 % og 20 % (w/v) i MQ-vann, med furosemid. Prøvene var mettet 

etter å ha stått i risteinkubatoren i 48 timer med et overskudd av furosemid og ble filtrert 0,2 

µm rett før måling. Parametere brukt ved størrelsesmålingen er vist i tabell 4.3. 
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Tabell 4.3: Parametere brukt ved partikkelstørrelsesmålinger 

Parameter: Innstilling: 

Viskositet for vann (cP) 0,8872 

Refraktiv Index for vann (RI) 1,330 

Dielektrisk konstant for vann 78,9 

Temperatur (ºC) 25 

Innstillinger Mark-houwink parametere 

Ekvilibreringstid (sekunder) 300 

Målingsvinkel 173° Backscatter 

Antall run per måling 11 run 

Antall målinger per prøve 3 

Måleposisjon (mm) 4,65 

Kyvetter Polystyren «disposable» kyvetter (DTSS0012) 

 

Størrelsene ble angitt som den intensitetsbaserte kumulativt bestemte Z-average 

(gjennomsnittsstørrelsen). Produsenten definerer Z-average som en hydrodynamisk diameter. 

Z-average kan være sensitiv for små forandringer, f. eks. ved aggregatdannelser. I tillegg ble 

polydispersitetsindeks (PDI) oppgitt ved måling. PDI er et mål på bredden av størrelses-

distribusjonen i en prøve og blir vanligvis angitt mellom 0 og 1. Verdier over 0,3 indikerer en 

polydispers prøve med bred størrelsesfordeling og dermed er sannsynligvis ikke dynamisk 

lysspredning en egnet teknikk [64, 65] . Under måling kan dette ses ved at intensitetsplottene 

er flertoppet.  
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 Zetapotensiale  4.6.3

Zetapotensiale ble målt vha. Zetasizer Nano-Zs basert på Laser Doppler mikro-elektroforese 

med en dipcelle. Kyvetten ble holdt på skrå for å unngå bobler og støv når dip-cellen ble satt 

ned i prøveløsningen. Deretter ble kyvetten med dipcellen satt inn i Zetasizer Nano Zs. 

Zetapotensiale ble målt for en Soluplus®-prøve på 2 % (w/v) i MQ-vann med furosemid. 

Parametere brukt ved måling er vist i tabell 4.4. 

Tabell 4.4: Parametere brukt ved zetapotensialmålinger 

Parameter: Innstilling: 

Kyvettemateriale Polystyrene latex 

Viskositet for vann (cP) 0,8872 

RI (vann) 1,330 

Dielektrisk konstant for vann 78,5 

Temperatur (ºC) 25 

Modell Smoluchowski 

Ekvilibreringstid (sekunder) 120 

Minimum antall run per måling 10 

Maksimum antall run per måling 100 

Antall målinger per prøve 5 

Måleposisjon (mm) 4,50 

Kyvetter «Dip-celle», polystyrenkyvette 
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 Spraytørking til mikropartikler 4.7

 Spraytørker 4.7.1

 

Figur 4.1: LabPlant SD-06 Spray Dryer og jetforstøver med 2 mm dyse  

Spraytørking er en kontinuerlig prosess som gjør det mulig å omdanne ulike væsker, 

løsninger, emulsjoner og suspensjoner til tørt pulver [66]. Dette skjer ved at sprayløsningen 

suges opp og pumpes via slangepumpen på instrumentet (illustrert ved punkt 1 og 2 i figur 

4.1) og inn i jetforstøven. Jetforstøveren er en to-lagsdyse med definert åpning. Spray-

løsningen og trykkluft som brukes til å forstøve væsken ledes gjennom dysen (punkt 3). 

Dråpene forstøves inn i varm luft i tørkekammeret. Det tørre produktet ledes via syklonen 

(punkt 4) og samles opp (punkt 5).  

 

 

1 

2 
3 

4 5 
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 Prosessparametere 4.7.2

Prosessparameterne som kan reguleres under spraytørking med LabPlant SD-60 er 

oppsummert i tabell 4.5. 

Tabell 4.5: Regulerbare prosessparametere på spraytørkeren fra LabPlant SD-06 

Parameter: Innstilling: Tilsvarer i praksis ([36],[67]): 

Temperatur (ºC) 1-250 ºC Romtemperatur er laveste mulig 

Pumpehastighet (ml/min) 1-50 125-2115 ml/time vann ± 10 % 

Viftehastighet (m/s) 1-50 2,3-4,3 m/s 

Deblokkeringshastighet Langsom - medium - høy 10, 20 og 60 ganger/min 

Dysestørrelse (mm) 0,5 mm og 2,0 mm  

 

Basert på resultater fra forforsøk med spraytørking av ren (dvs. uten virkestoff) 10 % (w/v) 

vandig oppløsning av Soluplus® (utført av Ivar Grove), ble følgende parameter valgt som 

utgangspunkt: dysestørrelse på 2 mm, temperatur på 150 ºC, vifte på 10 og pumpe på 2. Vifte 

10 tilsvarer ca. 2,7 m/s og pumpe 2 vil si en hastighet som tilsvarer ca. 3 ml/min [36, 67]. Til 

sammenligning ble også pumpe 1 (tilsvarer ca. 2,1 ml/min) testet for noen formuleringer. 

Instrumentet brukte noen minutter på å innstille seg på rett temperatur før pumpen kunne 

settes på. To slanger kobles til på toppen av instrumentet, som tilhører instrumentet 

komprimert luft. En deblokkernål med tre justerbare hastigheter, som brukes for å ikke tette 

dysen, må være på under hele kjøringen. 

 Formuleringer 4.7.3

Sprayløsninger med ulik konsentrasjon av polymer og forskjellig forhold mellom furosemid 

og Soluplus® ble spraytørket med prosessparameterne angitt over. Tabell 4.6. viser en 

oversikt over alle spraytørkede formuleringer. De spraytørkede pulverne ble oppbevart på 

tette glass etter fremstilling og studert videre. 
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Tabell 4.6: Oversikt over spraytørkede formuleringer som viser sammensetningen og pumpeinstilling 

Formulering: Konsentrasjon av 

Soluplus® % (w/v): 

Furosemid: Soluplus®- 

ratio (w/v): 

Pumpe-  

innstilling: 

10 10 - 2 

10_1:7_2 10 1 : 7 2 

10_1:7_1 10 1 : 7 1 

5 5 - 2 

5_1:7_2 5 1 : 7 2 

5_1:5_2 5 1 : 5 2 

5_1:3_2 5 1 : 3 2 

5_1:3_1 5 1 : 3 1 

5_1:1_2 5 1 : 1 2 

2 2 - 2 

2_1:7_2 2 1 : 7 2 

2_1:3_2 2 1 : 3 2 
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 Karakterisering av mikropartikler 4.8

 Utseende og morfologi (SEM)  4.8.1

Partikkelstørrelse og morfologi av mikropartiklene ble undersøkt vha. Scanning Electron 

Microscopy (SEM). Preparering av prøver og SEM-bilder ble tatt ved Biologisk institutt med 

hjelp fra Michaela Salajkova. SEM-bilder ble tatt av furosemidråvare, rene Soluplus®-

mikropartikler fremstilt fra de ulike konsentrasjonene og av utvalgte formuleringer. 

Før preparering ble prøvene oppbevart i eksikkator over tørremiddel (fosforpentoksid, 

Sicapent®) for å fjerne adsorbert vann. Preparering av prøver gikk ut på å avsette en veldig 

liten mengde prøve på en aluminiumsholder med klistrende karbonoverflate, deretter ble de 

sputter-coated med et 4 nm tykt lag med Platina (Pt) vha. en Sputter coater Cressington 308R. 

Da prøvene var ferdigpreparerte ble de undersøkt i et Field Emission Scanning Electron 

Microscope (Hitachi S-4800). Dette ble operert ved 2 kV og det ble brukt en sekundær 

elektrondetektor.  

 Lysmikroskopi  4.8.2

Utseende av mikropartiklene ble også undersøkt vha. lysmikroskopi, med ønske om å se 

størrelsesfordelingen, formen og homogeniteten på mikropartiklene fra et mindre zoomet 

perspektiv enn ved SEM. Mikroskoperingen ble utført ved Farmasøytisk mikrobiologi-

avdelingen, med hjelp fra Anne-Lise Rishovd.  

Det ble tatt stillbilder under lysmikroskopering av Soluplus®-mikropartikler i 

konsentrasjonene 2 %, 5 % og 10 % (w/v), og furosemid-Soluplus®-mikropartikler fremstilt 

fra 5 % (w/v) Soluplus®. Det ble forsøkt med mikroskopforstørrelsene 10 x, 40 x og 100 x, 

hvor 40 x ga de beste stillbildene.  

 Vanninnhold  4.8.3

Vanninnhold i de spraytørkede pulverne ble bestemt vha. Karl Fischer titrering. Tre paralleller 

med innvekt over 10 mg av hver blanding ble målt. Målingen ble utført ved coulometrisk 

titrering som innebærer at titranten genereres elektrokjemisk i titreringscellen i motsetning til 

en direkte titrering hvor titranten tilsettes direkte fra byretten [68]. Coulometrisk titrering er 
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en metode først og fremst beregnet for små vannmengder (0,001-0,1 % vann) [69]. Metoden 

går ut på at prøven tilsettes under røring. Endepunktet for titreringen bestemmes ved et 

fargeomslag fra gult til lysegult, som skyldes tilstedeværelse av jod [68]. Karl Fischer 

titrering involverer to reaksjoner som vist under: 

CH3OH + SO2+ RN          [RNH]SO3CH3 (Reaksjon 1) 

[RNH]SO3CH3 + I2 + H20 + 2RN             [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I (Reaksjon 2) 

I reaksjon 1 vil alkoholen, svoveldioksidet og basen reagere og danne et alkylsulfitt 

intermediat. I reaksjon 2 reagerer alkylsulfitt med jod og vannet fra prøven. Siden vann og I2 

er forbrukt i ekvimolare mengder i reaksjon 2 og man vet mengden av I2 som er forbrukt, kan 

man finne mengden vann som er tilstede i prøven [69].  

 Kvantifisering av furosemide i mikropartikler 4.8.4

En mengde spraytørket pulver på 10 mg (nøyaktig veid) ble løst i 5,00 ml MeOH som er et 

godt løsemiddel for både polymeren og virkestoffet. Det ble tatt prøver systematisk fordelt 

over hele pulvermengden for å undersøke om furosemid var homogent fordelt i pulveret 

(n=6). Løsningene ble så fortynnet med MeOH til en antatt konsentrasjon basert på resultater 

fra kvantifiseringsscreeninger og faseløselighetsstudiene som var utført tidligere. Noen prøver 

ble fortynnet 200 ganger (5:1000) og noen 100 ganger (10:1000), avhengig av om arealet til 

furosemidtoppen kunne kvantifiseres vha. konsentrasjonene brukt i standardkurven. 

furosemid ble kvantifisert ved hjelp av HPLC. Innhold av furosemid ble bestemt som mg 

furosemid per mg pulver og som % furosemid av pulver. I beregningene ble det tatt hensyn til 

detektert vanninnhold (bestemt i 4.8.3) 

 Innkapslingseffektivitet (IE)  4.8.5

Innkapslingseffektivitetet (IE %) ble beregnet som beskrevet av Sander og kollegaer [70]: 

𝐼𝐸 =
𝑄/𝑚

𝐶𝑚/𝐶 
𝑥 100 %  (Ligning 4) 

hvor Q er furosemidinnhold (mg) i spraytørket pulver, m er massen (mg) av spraytørket 

pulver, Cm er furosemidkonsentrasjonen i sprayløsningen (mg/ml) og c er total-

konsentrasjonen av faststoff (furosemid og Soluplus®) i formuleringen (mg/ml). 
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Innkapslingseffektiviteten beskriver det faktiske innholdet av furosemid i mikropartiklene og 

skal helst være så nær 100 % som mulig. 

 Termoanalyse (kalorimetri)  4.8.6

Termoanalyser av furosemid, Soluplus®, spraytørket pulver (mikropartikler) og fysikalske 

blandinger ble utført vha. Diffenrential Scanning Calorimeter (DSC 822e, Mettler-Toledo). 

Prøver med ble nøyaktig mengde ble innveid på en mikrovekt (AD-4 Autobalance, Perkin-

Elmer) og forseglet i en aluminiumspanne (40 µl). Et lite hull ble laget i lokket. Prøvene ble 

analysert mot en referanse alumiumspanne på 40 µl med et lite hull i. Temperaturscanningen 

ble utført i området 25-230 ºC med hastighet på 10 ºC per minutt under en strøm av 

nitrogengass (80 ml/min purge og 200 ml/min dry) og n=3. Temperatur og entalpi (H) ble 

kalibrert vha. Indium før analyse av prøvene. 

 Micellestørrelse etter redispergering 4.8.7

For å undersøke om micellestørrelsen var påvirket av spraytørkingsprosessen ble 10,00 mg av 

de spraytørkede mikropartikler redispergert i 5 ml PBS med pH 6.8. Dette tilsvarer en 

konsentrasjon på ca. 0,2 % Soluplus®. Før partikkelstørrelsene ble målt med Zetasizer Nano-

Zs som beskrevet over, ble prøvene filtrert 0,45 µm. Tre målinger ble gjort per prøve og 

resultatene ble sammenlignet med resultatene for prøver som ikke var spraytørket.  

 Fremstilling av smeltetabletter 4.9

 Estimering av virkestoffinnhold per tablett 4.9.1

For å komme fram et relevant virkestoffinnhold per tablett, ble det gjort en tilnærming til barn 

i en valgt aldergruppe. Tabletter med en diameter på 6 mm skal være akseptabelt for barn i 

alderen 6-11 år, hvis utgangspunktet er at de skal svelges hele [6]. Smeltetabletter er ikke 

først og fremst ment for å svelges hele, men det kan være greit å ha dette som «worst case 

scenario». I følge «Vekststudien» fra Bergen veier både jentebarn og guttebarn i 6 års alder 

omtrent 21 kg [71]. Vekt, høyde og i noen tilfeller overflateareal er viktige faktorer når man 

skal beregne riktig dose til barn.  
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I følge «BNF for children» ligger oral dosering av furosemid til barn på 6 år i området 0,5-2 

mg/kg [72]. En relevant dose til et barn på 20 kg er da 10-40 mg. Hvis utgangspunktet er en 

tablett på 100 mg kan en virkestoffkonsentrasjon på 10 % (w/w) være rimelig. Det 

spraytørkede pulveret har varierende furosemidinnhold avhengig av ratio mellom virkestoff 

og Soluplus®. Samtidig vet vi at løseligheten til furosemid øker som følge av formuleringen 

med Soluplus®. Det er dessuten rapporter i litteraturen som tyder på at Soluplus® kan bidra 

til økt biotilgjengelighet [41]. Det ble derfor bestemt at tabletter med et furosemidinnhold på 

1 % (w/w) skulle fremstilles.  

 Fremstilling av pulverblandinger 4.9.2

Mengde av spraytørket pulver ble beregnet med hensyn til virkestoffinnholdet i det fremstilte 

pulveret slik at den ferdige pulverblandingen med tabletthjelpestoff (Ludiflash®) inneholdt 1 

% (w/w) furosemid. Tabell 4.7 viser oversikt over den eksakte sammensetningen av de ulike 

pulverblandingene. Pulver ble veid inn og blandet for hånd i en morter vha. volumetrisk 

blandeteknikk. 

Tabell 4.7: Beregnet sammensetning av pulverblanding med 1 % (w/w) furosemid (spraytørket pulver fremstilt 

fra 5 % (w/v) Soluplus®) 

Spraytørket  

furosemid:Soluplus®: 

Innhold spraytørket pulver  

% (w/w): 

Innhold Ludiflash® 

% (w/w): 

1:1 2,08 97,92 

1:3 3,13 96,87 

1:5 4,03 95,97 

1:7 7,50 92,50 
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 Direktekomprimering av  smeltetabletter 4.9.3

For finne de riktige betingelsene som ga tilfredsstillende tabletter, ble en prøvebatch fremstilt 

fra en pulverblanding av spraytørket pulver og Ludiflash®. Ønskelig innhold av furosemid 

var 1 % per tablett. To tablettvekter ble undersøkt: 100 mg og 80 mg. Pulver ble innveid 

manuelt og en eksentermaskin (single-punch tablet press) ble brukt til å komprimere pulver til 

6 mm flate tabletter. Komprimering foregikk ved manuell omdreiing. Trykket ble regulert slik 

at hardheten på tablettene var passelig, dvs. at tablettene kunne knekkes i to ved å ta i litt. 

Smeltetabletter ble fremstilt fra serien med varierende furosemid:Soluplus®-ratio fremstilt 

basert på de spraytørkede pulverne fra 5 % (w/v) Soluplus® (pumpe 2). Totalt ble fire batcher 

med tabletter fremstilt. Basert på forforsøket ble en tablettvekt på 80 mg valgt, konstant trykk 

på innstilling 4,5, og furosemidinnhold i tablettene ble holdt konstant på 1 % (w/w). 

Tablettenes diameter var 6 mm, mens høyden på tablettene varierte da forholdet mellom 

spraytørket pulver og Ludiflash® varierer. Som referanse ble en blanding av 1 % (w/w) 

furosemidråvare i Ludiflash® fremstilt. Etter fremstilling ble tablettene veid enkeltvis og 

tabletthøyden målt med et mikrometer. 
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Tabell 4.8: Tablettbatcher fremstilt med eksentermaskinen (spraytørket pulver fremstilt fra 5 % (w/v) 

Soluplus®) 

Batch: Innhold: Formulering 

(furosemid:Soluplus®-

ratio): 

Merknad: Tilstrebet 

tablettvekt: 

Test Ia 

 

Test Ib 

Ludiflash® + spraytørket 

pulver 

Ludiflash® + spraytørket 

pulver 

1:3 

1:3 

pumpe 1 

pumpe 1 

100 mg 

80 mg 

Referanse Ludiflash® + furosemid - 1 % (w/w) 

fysikalsk 

blanding 

80 mg 

II Ludiflash® + spraytørket 

pulver 

1:1 pumpe 2 80 mg 

III Ludiflash® + spraytørket 

pulver 

1:3 pumpe 2 80 mg 

IV Ludiflash® + spraytørket 

pulver 

1:5 pumpe 2 80 mg 

V Ludiflash® + spraytørket 

pulver 

1:7 pumpe 2 80 mg 
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  Karakterisering av smeltetabletter 4.10

 Massevariasjon, dosevariasjon og doseringsnøyaktighet 4.10.1

For at de smeltetablettene skal få en forutsigbar effekt av virkestoff må doseringsformen 

tilfredsstille kvalitetskrav vha. visse tester definert av farmakopeen. I henhold til Ph. Eur. skal 

doserte legemidler holde krav til massevariasjon (kap. 2.9.5 «Uniformity of mass»), 

dosevariasjon (kap. 2.9.6 «Uniformity of content») og doseringsnøyaktighet (kap. 2.9.40 

«Uniformity of dosage units»). 

I kap. 2.9.5 (Ph. Eur.) om massevariasjon står det beskrevet at 20 doseenheter skal veies 

individuelt og gjennomsnittsmassen beregnes fra disse. Kravet er at ikke fler enn 2 av de 20 

massene kan avvike fra gjennomsnittsmassen med mer enn 10 % (se tabell 4.9) og ingen kan 

avvike mer enn to ganger 10 %. På grunn av liten batchstørrelse (få tabletter tilgjengelig) ble 

testen utført for kun n=10. 

Tabell 4.9: Kriterier for massevariasjon (Ph. Eur. 2.9.5) 

 

 

Tabletter 

(udrasjerte/drasjerte) 

Gjennomsnittlig masse: Prosentvis avvik: 

80 mg eller mindre 10 

Mer enn 80 mg og mindre 

enn 250 mg 

7,5 

250 mg eller mer 10 

 

Testen for dosevariasjon (kap. 2.9.6) krever at kvantitativt innhold bestemmes i hver enkelt 

enhet. For kvantitativ bestemmelse ble en direkte UV-spektrofotometerisk metode brukt. En 

tablett ble dispergert i 100 ml PBS (pH 6,8) under røring, og suspensjonen ble filtrert med 

sprøytefilter 0,45 µm før måling ved deteksjonsbølgelengde 276 nm. Det ble bestemt 

furosemidinnhold i n=10 ut i fra en standardkurve 2-10 µg/ml. Gjennomsnittlig dose per 

tablett ble beregnet. Testen for dosevariasjon er godkjent hvis innholdet av virkestoff i 10 

tilfeldigvalgte tabletter er innenfor 85 % og 115 % av gjennomsnittlig dose per tablett. Testen 
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er ikke godkjent hvis en av enhetene faller utenfor disse grensene, eller hvis en av enhetene 

faller utenfor 75 % og 125 % av gjennomsnittlig mengde. 

I kap. 2.9.40 om doseringsnøyaktighet står det at dette kan demonstreres ved to metoder: 

dosevariasjon og massevariasjon, og en av disse må tilfredsstilles. For tabletter med 

virkestoffinnhold under 25 mg eller 25 % per enhet, er det i følge monografien mest egnet 

med testen for dosevariasjon, og dersom innholdet er over dette kan det benyttes test på 

massevariasjon. I dette tilfellet er begge to allerede utført. Resultatene fra test på 

dosevariasjon ble brukt for vurdering av doseringsnøyaktighet ved å beregne, «Acceptance 

Value» (AV) ihht ligning 5. Parametere som skal benyttes er gjengitt i tabell 4.10. Kriteriet er 

i følge farmakopeen at beregnet AV skal være ≤ 15 %, hvis ikke skal ytterligere tabletter 

analyseres. 

𝐴𝑉 = |𝑀 − 𝑥  | + ks (Ligning 5) 

Tabell 4.10: Utdrag fra Ph. Eur. 2.9.40 Table 2 -parametere til hjelp ved beregning av AV 

Variabel: Betingelser: Verdi: 

𝑥  (gjennomsnitt)   

k (akseptabel konstant) Hvis n =10, så 2,4 

s (standardavvik)   

 

 

M (referanse verdi) 

Hvis 98,5 % ≤ 𝑥  ≤ 101,5 %, 

så 

M = 𝑥  

Hvis 𝑥  < 98,5 %, så M = 98,5 % 

(AV = 98,8- 𝑥  +ks) 

Hvis 𝑥  > 101,5 %, så M = 101,5 % 

(AV = 𝑥  - 101,5 +ks) 
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 Bruddstyrke 4.10.2

Test på bruddstyrke ble utført i henhold til Ph.Eur. kap. 2.9.8 («Resistance to crushing of 

tablets»). Bruddstyrken på 10 tabletter ble målt med et Erweka-instrument. En og en tablett 

ble lagt horisontalt med den flate siden ned og styrken målt i Newton. Resultatene utrykkes 

ved å angi gjennomsnittet, minimums- og maksimumsverdiene. 

 Henfallstid 4.10.3

I monografien om tabletter står det i Ph. Eur. at smeltetabletter skal henfalles innen 3 

minutter. I kap. 2.9.1 står det to metoder beskrevet for ulike størrelser på tabletter. Test A ble 

utført da den gjelder for tabletter og kapsler i normal størrelse. Det ble brukt en tablett 

henfallstester som beskrevet i farmakopeen (jfr. «3.3 instrumenter»). Et beger ble fylt med 

omtrent 800 ml PBS med pH 6,8 for å simulere pH i munnhulen, og testen ble gjennomført 

ved 37 ºC for n=6. Tiden for når første og siste tablett henfalt ble registrert. 

 Frisettingshastighet 4.10.4

I Ph. Eur. (kap. 2.9.3 «Dissolution test for solid dosage forms») står det beskrevet metoder for 

frisettingshastighet av faste doseringsformer. I denne studien ble «apparatus 2», dvs. et 

oppsett med en såkalt paddle-metode benyttet. For å kunne bestemme frisettingen av 

virkestoff fra micellene, ble en modifisert variant av paddle-metoden benyttet.  Tabletten ble 

plassert i en dialysebag (MW cutoff 12-14 000 Da) med 10 ml PBS pH 6,8. Furosemid som 

har lav molekylvekt vil passere dialysemembranen uhindret, mens Soluplus® vil holdes 

tilbake. Dialysebagen (med synkelegeme) ble plassert i et beger med 700 ml med samme 

mediet (jfr. «3.2.1 Fosfatbufret saltvann (PBS pH 6.8»). Dybden på paddle ble justert opp (4,5 

cm) slik at den ikke interfererte med dialysebagen. Laveste omrøringshastighet (50 rpm) ble 

valgt for å sørge for sirkulasjon i mediet. Prøver på 1 ml ble tatt ved tid 10, 20, 30, 45, 60, 75, 

90, 120, 150, 180, 210 og 240 min. Prøvene ble kvantifisert ved HPLC-analyse. Ved 

beregning av mengde legemiddel frisatt ved hvert tidspunkt ble det korrigert for 

volumendring ved prøveuttak. For hver av tablettbatchene ble n=3 analysert. 

Gjennomsnittsverdier for den kumulative mengden furosemid frisatt ble plottet som funksjon 

av tiden. For å komme fram til egnede betingelser, ble det gjort forforsøk med en testbatch 

først. 
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Tabell 4.11: Parameterne brukt i frisettingsstudien 

Parameter: Innstilling: 

Type røreverk Paddle 

Temperatur (℃) 37 

Medium inne i dialysepølse PBS (pH 6.8), V = 10 ml 

Medium i begeret PBS (pH 6.8), V = 700 ml 

Omrøringshastighet 50 rotasjoner min
-1

 

 

.  
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5  Resultater og diskusjon 

 HPLC-metode 5.1

Metoden ble modifisert med utgangspunkt i publiserte metoder [73, 74]. I likhet med 

metodene brukt i artikkelen av Kaynak og Sahin [73], og i artikkelen av Youm og Youan 

[74], har vi brukt en omvendt-fase HPLC med en mobilfase bestående av fosfatbuffer (pH 

5,6) og metanol i forholdet 70:30 (v/v) og en væskestrøm på 1 mg/ml. Fosfatbuffer med pH 

6,8 ble undersøkt da vi ønsket en pH tilnærmet pH i saliva [75], og det var ønskelig å bruke 

denne pH-verdien i de videre studiene. Deteksjonsbølgelengden på UV-detektoren var 276 

nm. Dette ble bestemt fra et fullspekter av furosemidprøver tatt opp på UV-spektro-

fotometeret (figur 5.1) at 276 nm var et av tre absorpsjonsmaksima. Dette er i samsvar med 

det som står beskrevet i andre artikler [76].  

 

Figur 5.1: Absorpsjonsspekter for furosemid som viser de tre absorjonsmaksima, deriblant 276 nm.  

 Systemets egnethet 5.1.1

Test på systemets egnethet gir en forsikring om at det kromatografiske systemet gir en 

tilfredsstillende separasjon av analytt og eventuelle forurensninger, nedbrytningsprodukter 

eller hjelpestoffer innenfor en akseptabel tid. Parametere brukt i beregningene kan sees i 

tabell 5.1. og i kromatogrammet i figur 5.2. 
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Tabell 5.1: Oppsummering av verdier for parameterne brukt til å beregne HPLC-systemets egnethet  

Parameter: Verdi: Kommentar: 

Topphøyde (h) 71 mm  

Retensjonstid (tR) 10,74 min  

Retensjonstid til væskefronten (t0) 1,18 min  

Hele runtiden 15 min Gir 0,33 min/mm, dvs. 3 mm x 0,33 

min/mm = 0,99 min ved Wh 
Hele lengden 45 mm 

Toppens bredde ved ½ h (Wh) 3 mm 

0,99 min 

Toppen med retensjonstid 10,74 min får en 

bredde ved halve topphøyden på 0,99 min 

Toppens bredde ved 1/20 h (W0,05) 4 mm  
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Figur 5.2: HPLC- kromatogram av furosemid ved deteksjonsbølgelengde 276 nm og mobilfase (pH 6.8), viser 

retensjonstid (min.), topphøyde (mm), topphøyde ved halve topphøyden og ved 1/20 av topphøyden (mm) samt 

halve diameteren ved 1/20 av topphøyden (mm). h=topphøyde, d= diameter og W0,05 = bredde ved 1/20 h 

 

Kolonnens effektivitet ble beregnet fra ligning 1 for furosemid ved bølgelengde 276 nm:  

𝑁 = 5,54(𝑡𝑅/𝑊ℎ)
2 = 5,54 ∗ (10,74 𝑚𝑖𝑛/ 0,99𝑚𝑖𝑛 )2  =  652 

I følge Ph. Eur. (kap 2.2.46) er det ønskelig at antall teoretiske plater (N) er større enn 2000 

for HPLC. Høy verdi av N tilsier smale topper som er viktig for å skille stoffer fra hverandre. 

Jo høyere N er, desto mer effektiv er kolonnen til å gi smale topper i forhold til 

retensjonstiden. Bredden av toppene, båndbredden, utrykker hvor effektiv transporten av stoff 

gjennom kolonnen er [60]. I dette tilfellet har kolonnen lav effektivitet da den er under 2000. 
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Retensjonsfaktor (k) for furosemid på det aktuelle systemet ble beregnet med ligning 2: 

𝑘 = (𝑡𝑅 − 𝑡0)/𝑡0 = (10,74 min-1,18 min) /1,18 min = 8,102 

K defineres som forholdet mellom mengde stoff i stasjonær fase og mengde stoff i mobilfase, 

og forteller hvordan stoffet fordeles mellom stasjonærfase og mobilfase. Her er k beregnet til 

å være omtrent 8, det betyr at det er 8 ganger mer av stoffet i stasjonærfase enn i mobilfase. 

Retensjonsfaktoren for stoffer bør være større enn 2, da dette tilsier at det er god avstand 

mellom væsketoppen og analytten i kromatogrammet [60].  

Symmetrifaktor (As) ble beregnet med Ligning 3 for furosemid ved 276 nm: 

𝐴𝑠 = 𝑊0,05/2𝑑 = 7 mm /(2 x 4mm) = 0,875 

As er et kvantitativt utrykk for hvor symmetrisk toppen er og bør være mellom 0,8 og 1,5. En 

verdi i dette intervallet indikerer at både topphøyde og toppareal kan benyttes ved 

kvantifisering av analytt [60]. Det ser ut til å være tilfelle for furosemid med den aktuelle 

metoden. 

Til tross for at kolonnens effektivitet (antall teoretiske plater) ble funnet å være lavere enn 

ønsket, var retensjonsfaktoren og symmetrifaktoren tilfredsstillende. Lavere verdi enn ønsket 

for antall teoretiske plater betyr at toppene i kromatogrammet kunne vært smalere hvis 

verdien tilfredsstilte kravet. Furosemidtoppen skilles godt fra væskefronten (se figur 5.2) og 

derfor kan vi si at HPLC-systemet ble funnet akseptabelt. 

 Validering  5.1.2

Spesifisitet 

Metodens spesifisitet ble undersøkt ved å sammenligne kromatogrammet for en nylaget 

furosemidstandard med konsentrasjon på 5 µg/ml med en tilsvarende prøve oppbevart 

ubeskyttet mot lys i 5 dager. Kromatogrammet av 5-dagers prøven viser fremvekst av to 

degraderingstopper ved retensjonstid 2,7 minutter og 6,5 minutter (figur 5.3). Det ses derimot 

ingen interferens mellom degraderingstoppene og furosemidtoppen, som kommer ved tid 10,2 

minutter, men ved sammenligning av konsentrasjonen i prøvene har furosemid blitt degradert 
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etter 5 dager i romtemperatur. Ut i fra beregninger har konsentrasjonen blitt redusert med 16 

%.  

 

Figur 5.3: HPLC-kromatogram av furosemid i MQ-vann (5 µg/ml) oppbevart i 5 dager ved romtemperatur og 

ubeskyttet mot lys 

Linearitet og sensitivitet 

Screeninger av ulike konsentrasjoner viste at konsentrasjonsområdet 0,025-2,25 µg/ml ga 

topphøyder som passet innenfor fornuftige integrator/plotterparameterne (attenuator: 2, slope: 

200, min.areal: 400, speed: 3 mm/min, width: 5 sek). Fem konsentrasjoner ble valgt i dette 

området som ga et tydelig spekter med passende areal og høyde.  Figur 5.4 viser standard-

kurven for dette konsentrasjonsområdet med mobilfase med fosfatbuffer pH 5,6 mens figur 

5.5 viser tilsvarende for mobilfase med fosfatbuffer pH 6,8. Standardkurvene for begge pH-
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verdiene er lineære og korrelasjonskoeffisientverdiene (R
2
) er > 0,985 som var satt som 

valideringskriterium.  

 

Figur 5.4: Linearitet/standardkurve (toppareal) for fosfatbuffer pH 5,6 i mobilfase, n=3 

 

Figur 5.5: Linearitet/standardkurve (toppareal) for fosfatbuffer pH 6.8 i mobilfase, n=3 

Nedre deteksjonsgrense (LOD) og nedre kvantifiseringsgrense (LOQ) ble bestemt for 

mobilfase med begge pH-verdier, men ingen forskjeller ble observert (tabell 5.3). De to 

mobilfasene ga samme verdiene for LOD på 0,0112 µg/ml og LOQ på 0,0483 µg/ml. Det vil 

si at prøver med lavere furosemidkonsentrasjon enn 0,0112 µg/ml ikke vil kunne detekteres 

med den aktuelle analysemetoden, og prøver med furosemidkonsentrasjon under 0,0483 

µg/ml vil ikke detekteres presist nok.   
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Tabell 5.2: Resultater for linearitet og sensitivitet for HPLC-systemet ved bruk av mobilfase med fosfatbuffer pH 

5,6 og 6,8 

pH i mobilfase 5,6 6,8 

Konsentrasjonsområde 0,025 - 2,25 µg/ml 

Regresjonsligning y = 37665x-6668,7 

(toppareal) 

y = 38081x–7205 

(toppareal) 

R² R² > 0,990 R² > 0,993 

LOD 0,0112 µg/ml = 11,2 ng/ml 

LOQ 0,0483 µg/ml = 48,3 ng/ml 

Nøyaktighet og presisjon 

For å bestemme nøyaktighet ble en prøve med teoretisk konsentrasjon 1,75 µg/ml furosemid 

injisert 6 ganger. Den ble bestemt til å være 1,79 µg/ml ± 0,01 vha. standardkurve (tabell 5.3). 

Dette er innenfor valideringskravet om at 98-102 % av teoretisk innhold skal gjenfinnes. 

Relativ standardavvik (% RSD) er et mål på presisjon, og viste seg å være 0,38 %, også 

innenfor valideringskriteriet på maks 2 %.  

Intermediærpresisjon ble estimert ved å analysere en prøve med samme konsentrasjon (1,75 

µg/ml) over tre ulike dager. Variasjonen ble analysert hver dag og totalt for alle dagene 

samlet. Det var kun små avvik fra dag til dag (tabell 5.3). For alle dagene sett under ett ble 

prøven kvantifisert til å inneholde 1,82 µg/ml ± 0,01, noe som er 104 % av antatt 

konsentrasjon. Repeterbarhet for alle dagene samlet viste % RSD på 0,30 % noe som var 

allikevel godt innenfor 2 % kriteriet. Dette kan forklares med at RSD beregnes som 

standardavvik i prosent av gjennomsnittsverdi, og er dermed uavhengig av nøyaktigheten til 

metoden. Det kan konkluderes med at intermediær presisjon er bedre enn intermediær 

nøyaktighet.  
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Tabell 5.3: Resultater for nøyaktighet og presisjon av HPLC-metode, n=6 for repeterbarhet og n=3 for hver dag 

for intermediær presisjon) 

 
pH på 

mobilfase: 

Teoretisk 

kons. 

(µg/ml): 

Målt kons.  

(µg/ml): 

% av teoretisk 

kons.: 
% RSD: 

Repeterbarhet 5.6 1,75 1,79 ± 0,01 102 % 0,38 

Intermediær 

presisjon 

6,8 1,75 Dag 1:  

1,82 ± 0,01 

102 % 0,79 

Dag 2:  

1,82 ± 0,02 

102 % 0,93 

Dag 3:  

1,83 ± 0,01 

105 % 0,62 

Alle dager (gj.snitt):  

1,82 ± 0,01 

104 % 0,30 

 

Metodevalideringen viser at HPLC-metoden er akseptabel. Det ble ikke funnet vesentlige 

forskjeller mellom en mobilfase med fosfatbuffer pH 6,8 sammenlignet med mobilfase med 

fosfatbuffer pH 5,6. Ettersom pH i munnhulen er rundt nøytral pH [75], ble denne foretrukket.  

 Karakterisering av råvaren Soluplus® 5.2

 Vanninnhold i råvaren 5.2.1

I oppgaven brukes den teoretiske konsentrasjonen for Soluplus®. Det ble målt et vanninnhold 

i Soluplus®-råvaren på 2,28 % ± 0,13 % (min: 2,14 % og maks: 2,31 % for n=3). Tabell 5.4 

viser den reelle Soluplus®-konsentrasjonen når det er tatt hensyn til vanninnholdet for hver av 

de teoretiske (%) konsentrasjonene som er brukt i oppgaven. Siden denne andelen utgjør kun 

en liten feil, valgte vi å ikke ta den i betraktning for de oppgitte Soluplus®-konsentrasjonene. 
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Ettersom alle konsentrasjoner er behandlet likt, vil det ikke ha betydning for rangeringen av 

disse i forhold til hverandre.  

Tabell 5.4: Teoretisk og reell konsentrasjon av Soluplus® når vanninnholdet i råvaren er tatt hensyn til  

Teoretisk Soluplus®-konsentrasjon (%): Reell Soluplus®-konsentrasjon (%): 

2 1,95 

4 3,91 

5 4,89 

6 5,86 

7 6,84 

8 7,82 

10 9,77 

12 11,73 

15 14,66 

17 16,61 

20 19,54 

25 24,43 

 

 pH i vandige oppløsninger 5.2.2

Surheten for Soluplus® løst i MQ-vann ble målt med et pH-meter. Verdiene ses i tabell 5.5. 

pH på MQ-vann uten Soluplus® var 5,7. Vi ser at surhetsgraden øker når Soluplus® løses. 

opp i MQ-vann og at pH øker med økende Soluplus®-konsentrasjon. 
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Tabell 5.5: Målte pH-verdier for ulike Soluplus®-konsentrasjoner, hvor man ser økende pH med økende 

konsentrasjon 

Soluplus®-konsentrasjon % (w/v): pH-verdi: 

1 4,33 

5 3,95 

10 3,79 

15 3,74 

20 3,70 

 

 Fotostabilitet av furosemid  5.3

Emisjonsspekter for xenonlampen og absorpsjonsspekter for furosemid og hjelpestoffene 

Soluplus® og Ludiflash® er sammenstilt i figur 5.6. Overlapp mellom emisjon og absorpsjon 

viser ved hvilket bølgelengdeområde stoffene absorberer lampens stråling. I følge 

produsenten (Atlas) har filteret som er brukt et UV cut-off ved 320 nm (ICH guideline 

«Photostability testing of New drug substances and products»), noe som tilsvarer dagslys 

gjennom et 6 mm vindusglass [77]. Det var også fra bølgelengde 320 nm vi observerte en 

overlapp mellom emisjon og absorpsjon. Furosemid har tydelig absorpsjon i dette området og 

utover, mens absorpsjon for Soluplus® og Ludiflash® ser ut til å være lav og kommer ikke så 

tydelig fram. Ved å forstørre det aktuelle området (figur 5.6 b) kan vi likevel se at 

hjelpestoffene absorberer noe i samme område. Det er absorpsjonen til furosemid og 

Soluplus® som er av størst betydning her, ettersom disse vil foreligge i oppløsning og som 

miceller i et vandig miljø. Absorpsjonsspekter til Ludiflash® ble inkludert, men ettersom 

dette hjelpestoffet brukes som fyllstoff i tablettene vil det foreligge i tørr form i produktet, og 

fotokjemiske reaksjoner er mindre sannsynlig. 
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a) 

 

b) 

 

Figur 5.6: Overlappsspekter – primæraksen viser absorbansen for furosemid, Soluplus® og Ludiflash®, og 

sekundæraksen viser emisjon for lampen brukt i fotostabilitetsstudien (ID65-type);  

a) oversikt, b) forstørret der absorbansen overlapper med emisjon ved bølgelengde 320 nm og utover [77] 

 Metodeutvikling  5.3.1

For å finne relevante betingelser for å studere fotodegradering av furosemid, ble flere 

forsøksserier gjennomført. I de første seriene (A og B) ble en lysintensitet på 765 W/m
2 

brukt. 

Degradering av furosemid skjedde fort. Etter 60 minutter var rundt 75-80 % av furosemid 

brutt ned, og etter 180 minutter var ca. 99 % nedbrutt, samtidig ble det observert fremvekst av 

nye topper i HPLC-kromatogrammet. Etter 60 minutter bestråling kom en ekstra topp med tR 
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på ca. 2 minutter i tillegg til flere småtopper som var vanskelig å skille fra væskefronten 

(figur 5.7 b), mens etter 180 timer ble i tillegg en stor topp med tR ca. 1,3 minutter observert 

(figur 5.7 d).  Furosemidtoppen avtok med bestråling og etter 180 minutter var den så vidt 

detekterbar. For mørkeprøven var kromatogrammet etter 60 minutter i Suntesten helt likt 

kromatogrammet for en ubestrålt standardløsning med samme konsentrasjon (figur 5.7 a). Det 

samme gjaldt også mørkeprøven etter 3 timer bestråling (figur 5.7 b).  Det ble ikke observert 

tegn til at det pågikk kjedereaksjoner ved henstand i mørket etter bestråling (forsøksserie B). 

Kromatogrammene viste at topparealene for prøvene som ble injisert ved tid 0, og etter 

henholdsvis 16 minutter (tid 1), 32 minutter (tid 2) og 48 minutter (tid 3) var tilnærmet 

identiske. Det betyr at tiden fra bestråling/uttak av prøven til injeksjon i HPLC ikke påvirket 

furosemidkonsentrasjonen.  

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

d) 

 

Figur 5.7: Kromatogrammene for forsøksseriene A og B; a) mørkeprøve i 60 minutter, b) furosemid bestrålt i 60 

minutter, c) mørkeprøve i 180 minutter og d) furosemid bestrålt i 180 minutter  

En fullstendig akselerert fotostabilitetstest utført etter ICH guideline gir en sluttdose på 1,2 

millioner lux timer som tilsvarer 2-3 dager i vinduskarmen [55]. Dette tilsvarer ca. 426 

minutter i Suntesten med en strålingsintensitet på 765 W/m
2
 [78]. Ettersom fotodegraderingen 

av furosemid i PBS pH 6,8 ved 765 W/m
2
 var rask, skjedde det stor endring på kort tid. 

Bestråling i 60 minutter i Suntesten (som utført her) tilsvarer ca. 510 minutter i vinduskarmen 

og 180 minutter tilsvarer ca. 1524 minutter. Dette er sannsynligvis en høyere 

strålingsintensitet enn det produktet vil utsettes for i forbindelse med fremstillingsprosess og 
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analysearbeid i dette prosjektet, og det ble vurdert at strålingsintensitet kan reduseres slik at 

degraderingsprosessen vil gå langsommere. Det ble derfor konkludert med å gå videre med 

lavere lysintensitet.  

Med en strålingsintensitet på 250 W/m
2
 (60 minutter i Suntest = 165 minutter i vinduskarmen) 

kunne degraderingsprosessen følges med prøveuttak hver 10.minutt i forsøksserie C. Det ble 

det observert en gradvis fotodegradering av furosemid og en samtidig økning i fotoprodukter i 

prøveløsningen. Figur 5.8 viser hvordan furosemidkonsentrasjonen ble redusert fra 100 % 

furosemid i 0-prøven til ca. 43 % etter 50 minutter. De to siste prøveuttakene ved 50 minutter 

og 60 minutter var omtrent like. 52 % degradering ble oppnådd etter ca. 40 minutter under de 

anvendte betingelsene. 

 

Figur 5.8: Degradering av furosemid i PBS pH 6.8 etter bestråling med 250 W/m
2
, n=3. Konsentrasjon av 

furosemid i % som funksjon av bestrålingstid 

 Reaksjonskinetikk og effekt av Soluplus®  5.3.2

Vi ønsket å følge degraderingsprosessen til furosemid med og uten Soluplus® tilstede. Ved å 

bestråle en furosemidprøve med Soluplus® og en uten (som i forsøksserie C) kunne vi 

sammenligne degraderingsprosessene med prøveuttak hvert 10. minutt. Resultatet for prøven 

uten furosemid var tilsvarende lik som i forsøksserie C, hvor det ble observert en gradvis 

fotodegradering og økning i fotoprodukter. Sammenlignet med nærvær av Soluplus®, ser vi i 

figur 5.9 at polymeren akselerer degradering av furosemid betraktelig. Ved prøveuttak etter 

10 minutter observeres det en forskjell i furosemidkonsentrasjon på 22 %. De to siste 

prøveuttakene ved 50 minutter og 60 minutter ble ikke tatt med i plottet fordi 50 % 
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degradering av furosemid ble oppnådd etter 40 minutter for prøven uten Soluplus® og med 

Soluplus® etter ca. 15 minutter. Her var konsentrasjonsforskjellen 47 %. 

 

Figur 5.9: Degradering av furosemid i PBS pH 6.8 og i blanding av PBS pH 6,8 med 5 % (w/v) Soluplus® etter 

bestråling med 250 W/m
2
, n=3. Konsentrasjon av furosemid i % som funksjon av bestrålingstid 

For å bestemme reaksjonskinetikken og dermed hastighetskonstanten (k) for fotodegradering 

av furosemid, ble konsentrasjon (M) plottet mot tid (0. ordens kinetikk), log C mot tid (1. 

ordens kinetikk) og 1/C mot tid (2. ordens kinetikk) (figur 5.10, 5.11 og 5.12). Disse grafene 

ble også plottet for konsentrasjoner inntil 50 % degradering, dvs. prøveuttakene ved 50 

minutter og 60 minutter ble tatt bort.  

 

Figur 5.10: fotodegradering av furosemid (1,75 µg/ml) i PBS (pH 6.8), med og uten 5 % (w/v) Soluplus® 

tilpasset 0. ordens kinetikk, n=3 
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Figur 5.11: fotodegradering av furosemid (1,75 µg/ml) i PBS (pH 6.8), med og uten 5 % (w/v) Soluplus® 

tilpasset 1. ordens kinetikk, n=3 

 

Figur 5.12: fotodegradering av furosemid (1,75 µg/ml) i PBS pH 6.8 uten 5 % (w/v) Soluplus® tilpasset 2. 

ordens kinetikk, n=3 

 

Det ble funnet en lineær sammenheng i plottene for 0. og 1. ordens reaksjonskinetikk, hvor R
2
 

var over 0,985. R
2
 for 2. ordens reaksjonskinetikk var under denne verdien. Et legemiddel 

som degraderer etter 0. ordens reaksjonskinetikk vil si at degraderingen skjer uavhengig av 

legemiddelkonsentrasjon, med andre ord degraderer legemidlet til et maksimum og kurven vil 

være lineær. 1. ordens reaksjonskinetikk er forventet for fortynnede prøver og når 

absorbansen for prøven er under 0,4 [55]. Da vil ikke absorbansen påvirke reaksjons-

kinetikken, men den vil kun være avhengig av stoffets egenskaper og konsentrasjon. Med 

stoffets egenskaper menes funksjonelle grupper i den kjemiske strukturen til furosemid som 

induserer fotoreaktivitet: karbonyl, arylhalid (Cl) og aromatiske derivater. Fra figur 5.6 
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(overlappsspekter) ser vi at furosemidkonsentrasjon på 0,01 mg/ml har absorbansmaksimum 

på 0,32. Absorbansen på prøvene som ble studert (1,75 µg/ml) ble målt vha. et UV-

spektrofotometer, og den var 0,109 ±0,01. Vi kan derfor forvente en 1. ordens reaksjons-

kinetikk på grunn av lav absorbans. For å bekrefte/avbekrefte det ble det gjort beregninger for 

halveringstid, t1/2, (tiden det tar før 50 % furosemid er nedbrutt) og shelf life, t95, (tiden det tar 

før 5 % furosemid er nedbrutt) ut i fra hastighetskonstanter (tabell 5.6) til prøver med og uten 

Soluplus®. 1. ordens reaksjonskinetikk er i samsvar med funn fra Asker og Ferdous for 

furosemid i fosfatbuffer pH 7.0 [57] og er også bekreftet av andre [56, 58]. Asker og Ferdous 

studerte fotodegraderingen av furosemid i pH-området 4 til 10, som ansees å være relevant for 

bruk i legemidler, og fant den laveste hastighetskonstanten ved nøytral pH [57]. Ettersom 

forsøksbetingelsene var forskjellige fra våre kan ikke størrelsen på konstantene sammenlignes 

direkte, men det tyder på at vi jobber i det mest stabile pH-området for furosemid med tanke 

på fotodegradering. 

Tabell 5.6: Verdiene for slope (a), intercept (b) og hastighetskonstanter (k) for 0., 1. og 2. ordens kinetikk funnet 

i plottene for prøver med og uten Soluplus® (figur 5.9, 5.10 og 5.11) 

 Furosemid 1,75 µg/ml 

uten Soluplus®: 

Furosemid 1,75 µg/ml 

med Soluplus®: 

Stigningstall (a) 0. orden - 1 x 10
-7

 - 2 x 10
-7

 

1. orden -0,0076 -0,0373 

Skjæringspunkt (b) 0. orden 8 x 10
-6

 7 x 10
-6

 

1. orden 5,1 5,0 

Hastighetskonstant (k) 0. orden 1 x 10
-7 

M/min 2 x 10
-7 

M/min 

1. orden 0,0033 min
-1

 0,0160 min
-1

 

 

Beregnede verdier av t1/2 og t95 for 0. og 1. ordens reaksjonskinetikk er listet opp i tabell 5.7. 

Resultatene i minutter gjelder for furosemidprøver (med og uten Soluplus®) som står 

ubeskyttet i vinduskarm i 340 minutter eller bestråles i Suntesten i 40 minutter. Som nevnt 

tidligere forventet vi 1. ordens reaksjonskinetikk for våre prøver, men de beregnede verdiene i 

minutter viser at 0. ordens reaksjonskinetikk stemmer bedre med degraderingsprosessen til 
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furosemid vist i figur 5.9: t1/2 = 40 minutter og t95 = 4 minutter. Figur 5.8 viser degraderings-

prossessen over hele forsøkstiden (60 minutter) og ved 50 minutter flater kurven ut, som er 

med på å støtte at det også er sannsynlig at degraderingen følger 1. ordens reaksjonskinetikk. 

Det er uvisst om kurven vil flate ut hvis forsøket forlenges. Med disse resultatene er 

antagelsen at degraderingen av furosemid følger en blanding av 0. og 1. ordens reaksjons-

kinetikk.  

Tabell 5.7: Beregnet verdier for halveringstiden (t1/2) og «shelf life» (t95) for ren furosemid og furosemid i 

nærvær av Soluplus® bestrålt i Suntest CPS ved 250 W/m
2
 for 0. og 1. ordens reaksjonskinetikk 

 Furosemid 1,75 µg/ml  

uten Soluplus®: 

Furosemid 1,75 µg/ml  

med Soluplus®: 

t95 0. orden 4 minutter 1,75 minutter 

t1/2 0. orden 40 minutter 17,5 minutter 

t95 1. orden 15,5 minutter 3,1 minutter 

t1/2 1. orden 210 minutter 42,8 minutter 

 

Den amfifile ko-polymeren Soluplus® solubiliserer tungtløselig furosemid ved å danne 

miceller i vandig miljø. Man skulle kanskje tro at når virkestoffet «pakkes inn» i miceller vil 

polymeren beskytte stoffet som er «innkapslet» pga bedre stabilitet, men i dette tilfellet ser vi 

en motsatt effekt. Fotodegraderingen blir akselerert i nærvær av polymeren, og degradering av 

furosemid skjer raskere med polymer enn uten. En mulig forklaring er at micelledannelsen 

øker løseligheten til furosemid i det vandige miljøet og samtidig gjør substansen mer utsatt for 

fotokjemiske reaksjoner. Dette har vært rapportert for andre legemidler i polymere miceller 

[79]. Polymeren kan også i seg selv være fotoreaktiv og indusere nedbrytning av virkestoffet 

[55]. Som vist i overlappsspekteret av lyskilden og stoffene som er brukt (figur 5.6) 

absorberer polymeren i det aktuelle området, noe som indikerer at en fotoreaksjon kan skje. 

Hvis man ser på polymerens funksjonelle grupper finner vi en karbonylgruppe som er kjent 

for å kunne katalysere fotoreaktivitet [55]. Vi antar at Soluplus® kan fungere som et 

fotosensibiliserende stoff. Den negative effekten som kombinasjonen Soluplus® og stråling 

har på stabiliteten av furosemid kan elimineres ved å beskytte mot stråling under alle ledd i 
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fremstillingsprosessen og under analysearbeid. Dette kan gjøres ved å dekke til med 

aluminiumsfolie.  

 Løselighetsstudier av furosemid i Soluplus®-miceller 5.4

Furosemid er kategorisert i klasse IV i BCS-systemet, dvs. at det har både dårlig løselighet og 

lav permeabilitet. Løseligheten til furosemid er 0,01825 mg/ml i vann (pH 1,2) ved 25 ºC 

[44]. Solubilisering i Soluplus®-miceller forventes å øke løseligheten av furosemid. 

 Effekt av tid 5.4.1

Figur 5.13 viser resultatene fra løselighetsforsøk av furosemid (i overskudd) med 20 % (w/v) 

Soluplus® i PBS pH 6,8 ved 25 C. Da det var usikkerhet rundt hvorvidt det kunne detekteres 

et tydelig platå ved total ristetid på 72-96 timer, ble ristetiden forlenget til totalt 220 timer (ca. 

9 døgn). Forsøket ble gjentatt flere ganger, og figuren antyder et platå i dette området 72- 96 

timer. Økningen i oppløst mengde furosemid flater ut, og det kan bety at likevekt er innstilt og 

micellene har løst maksimalt av furosemid. Det interessante er at ved å fortsette ristingen 

utover dette punktet så skjer det en ytterligere økning i oppløst furosemidkonsentrasjon. En 

mulig forklaring på dette er at det oppstår interaksjoner mellom Soluplus®-micellene etter at 

micellene har nådd sin antatte maksimale oppløsningseffektivitet. Dette fører trolig til 

dannelse av større strukturer/aggregater eller større miceller som bidrar til å løse mer 

furosemid. Det er viktig å huske at miceller er dynamiske systemer hvor virkestoffet ikke er 

«kapslet inn» i en fast partikkel, men hvor både unimerer og furosemidmolekyler i micellene 

foreligger i likevekt med miljøet rundt. Den høye konsentrasjonen av Soluplus® (20 % (w/v)) 

kan tenkes å bidra til at det lettere dannes større strukturer og aggregater, derfor ble forsøket 

gjentatt med en lavere polymerkonsentrasjon (10 % (w/v)). Trenden var den samme, men 

mengden oppløst furosemid var lavere ved de respektive tidspunktene. Produsenten anbefaler 

72 timer for å bestemme metningsløseligheten til et virkestoff i Soluplus® [40]. 

 

 

 

 



77 

 

 

Figur 5.13: 20 % og 10 % (w/v) Soluplus® med furosemid i MQ-vann, ristet i 220 timer for 20 % og 168 timer 

for 10 %, ved 25 C, n=3.  

 Effekt av Soluplus®-konsentrasjon 5.4.2

Ettersom det var usikkerhet rundt hva som var optimal ristetid ble flere konsentrasjoner 

undersøkt ved flere tider. Figur 5.14 a) viser faseløseligheten av furosemid i Soluplus® ved 

96 timer (25 C), mens figur 5.14 b) viser en sammenligning av faseløseligheten ved 96, 120 

og 168 timer for utvalgte konsentrasjoner.  Økende mengde furosemid ble løst med økende 

Soluplus®-konsentrasjon. Forsøksserien ved 96 timer viste en moderat økning frem til 

dannelsen av et platå i konsentrasjonsområdet 7-15 % (w/v), mens en dramatisk økning i 

furosemid løselighet ble observert ved videre økning i Soluplus®-konsentrasjonen til 20 % 

(w/v) (fra ca. 2,6 mg/ml (15 %) til ca. 8,6 mg/ml). Den samme trenden ble også observert for 

120 timer og 168 timer (figur 5.11 b)). Som beskrevet over, er en mulig forklarende teori på 

dette at micellene danner andre mer komplekse strukturer etter en viss tid, og at dette også 

skjer ved høye konsentrasjoner. Disse strukturene er i stand til å løse opp ytterligere 

furosemid.   
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a) 

 

b) 

 

Figur 5.14: a) Løseligheten til furosemid i Soluplus® etter risting i 96 timer ved 25 C, n=3. Ser en gradvis 

økning i furosemidkonsentrasjon frem til 15 % (w/v) Soluplus® og en stor økning når konsentrasjonen økes til 

20 % (w/v) b) Sammenligner løseligheten til furosemid i ulike Soluplus®-konsentrasjoner, som funksjon av tre 

ulike ristetider i risteinkubator ved 25 ºC, n=3 
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 Karakterisering av furosemid-Soluplus®-miceller  5.5

 Viskositet 5.5.1

Figur 5.15 viser viskositeten til furosemid-Soluplus®-miceller i MQ-vann sammenlignet med 

Soluplus®-miceller uten legemiddel som funksjon av polymerkonsentrasjon ved 25 C. Vi 

kan se at viskositeten er lav, men en stor økning i viskositet fra Soluplus®-konsentrasjon på 

10 % (w/v) for prøver uten furosemid og økende viskositet for 15 % (w/v) for prøver med 

furosemid. Dette er i samsvar med produktinformasjon om Soluplus® fra produsenten [40]. 

Ettersom ikke alle målinger er gjort ved alle konsentrasjonene, kan det ikke trekkes 

konklusjon om at det er forskjell i hvilke konsentrasjon som gir den store endringen i 

viskositet avhengig av om det er furosemid tilstede eller ikke. Men den observerte 

viskositetsøkningen ved høy polymerkonsentrasjon stemmer godt overens med hypotesen om 

dannelsen av større strukturer, som solubiliserer mer furosemid ved høyere konsentrasjoner. 

Som skrevet tidligere er det et ønske å teste systemet for betingelser som kan sammenlignes 

med human saliva og det ville derfor være interessant å sammenligne viskositeten med prøver 

i PBS pH 6,8. I masteroppgaven utført av Jennie Pohjavirta i vår gruppe (under utarbeidelse) 

er viskositeten for prøver av Soluplus®-miceller sammenlignet i MQ-vann og PBS pH 7,4 

(uten legemiddel), og det ble funnet betydelig høyere viskositet ved høye Soluplus®-

konsentrasjoner i PBS sammenlignet med MQ-vann [80].  

 

Figur 5.15: Viskositet for Soluplus®-miceller i MQ-vann som funksjon av Soluplus®-konsentrasjon, med og 

uten furosemid, n=3(25 C) 
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 Micellestørrelse 5.5.2

Størrelse på micellene ble målt med Zetasizer Nano ZS og størrelsen angis som Z-average. 

Figur 5.16 viser størrelsene for furosemid-Soluplus®-miceller og størrelsen på micellene var i 

området 55-160 nm. Målte PDI-verdier ligger i området 0,038 til 0,496. PDI-verdier fra 0,3 

og oppover indikerer at størrelsesfordelingen ikke er monodispers lenger. Dette kan vi også se 

på intensitetsplottene til prøvene ved måling. Av prøvene som ble studert var 2 %, 4 %, 6 %, 

8 %, 10 % og 12 % (w/v) monodisperse systemer med lave PDI-verdier. Hvis vi ser på 

viskositetstallene sammen med partikkelstørrelsene for micellene ser vi en sammenheng i at 

viskositeten øker med økende Soluplus®-konsentrasjon. Vi kan også se en sammenheng i 

løselighetsdata som viser stor økning i oppløst furosemid ved 15 % (w/v) Soluplus®. 

 

Figur 5.16: Figuren viser størrelser for furosemid-Soluplus®-miceller i MQ-vann som funksjon av Soluplus®-

konsentrasjon som primærakse, og PDI er plottet på sekundæraksen, n= 3 

Sammenlignet med resultater i litteraturen ser det ut som at hvilke type legemiddel Soluplus® 

danner miceller med, har stor betydning for micelle-størrelsen. Celecoxib er et legemiddel 

(antibiotika) har blitt studert med Soluplus®. Etter spraytørking av metanolløsning med 

celecoxib og Soluplus® (5 % (w/v)) i ratioene 2:1, 1:1, 1:2, 1:4 og 1:6, fant de at størrelsen på 

micellene (etter redispergering av partiklene) var i området rundt 2,6-6,6 µm [81]. Dette er 

veldig mye mindre micellestørrelse enn furosemid-Soluplus®-micellene våre. Andre 

forfattere som også har studert celecoxib med Soluplus® så på forskjellen mellom to 

formuleringer med Soluplus®: amorf celecoxib (fremstilt ved smelting under tilførsel av 

nitrogen) og krystallinsk celecoxib (fremstilt ved høytrykk homogenisering og frysetørring). 
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Den amorfe oppløsningen viste Z-average mellom 400-900 nm mens den krystallinske var 

mellom 1100-1400 nm [82]. Den store forskjellen mellom disse to studiene reflekterer at også 

fremstillingsprosess og andre formuleringsparametere som medium har stor betydning for 

sluttresultatet. Et annet legemiddel som har blitt studert med Soluplus® er camptothecin 

(kreftlegemiddel). Denne faste oppløsningen ble frysetørret i ratio 1:15 (w/w), og 

gjennomsnittsstørrelsen på micellene etter redispergering var 58 nm [83]. I og med at 

opparbeidelsen ikke var lik, og heller ikke ratio mellom legemiddel og polymer er de ikke 

direkte sammenlignbare, men resultatet deres ligger i samme størrelsesorden som furosemid-

Soluplus®-micellene. Det er mulig at legemiddelstruktur og hva slags form legemidlet er i er 

av betydning, men det ser ut til at det er forskjell i micellestørrelser for forskjellige 

legemidler. 

 Zetapotensiale 5.5.3

Zetapotensiale ble målt for furosemid-Soluplus®-miceller i MQ-vann med en 

polymerkonsentrasjon på 2 % (w/v). Denne ble sammenlignet med en referanseløsning fra 

Malvern. Referansen viste en gjennomsnittsverdi på -45,2 mV ± 0,35, mens verdien for 

prøven var -1,74 mV ± 0,24. Zetapotensialet sier noe om overflateladningen til partiklene og 

gir en indikasjon på stabilitet i nanopartikkulære systemer. Et høyt positivt eller høyt negativ 

zetapotensiale tilsier at partiklene frastøtes fra hverandre, dvs. at de ikke vil flokkulere til 

aggregater. Lavt zetapotensiale, negativt eller positivt, indikerer at frastøtningen er liten og 

partiklene vil gå sammen til større aggregater. En tommelfingerregel er at et zetapotensiale 

mer negativt enn -30 mV eller mer positivt enn +30 mV gir stabilitet. [65, 84]. Det målte 

zetapotensialet for furosemid-Soluplus®-micellene indikerer lite frastøtning mellom 

partiklene slik at aggregering kan finne sted. I dette tilfellet er polymeren nøytral, mens 

furosemid som er en svak syre (pKa 3,8) vil ha en negativ ladning ved nøytral pH. Furosemid-

molekylene må være godt «beskyttet» i den hydrofobe kjernen av micellene ettersom 

zetapotensialet indikerer nøytral overflateladning. Nøytralt zetapotensiale er forenelig med de 

andre funnene om at micellene interagerer og danner større strukturer eller aggregater ved 

høye konsentrasjoner. 
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 Valg av polymerkonsentrasjon til spraytørking 5.5.4

Utgangspunktet for valg av polymerkonsentrasjon til spraytørking var at viskositet ikke måtte 

være for høy fordi formuleringen må kunne pumpes og forstøves, samtidig ønsker man et 

godt utbytte i form av mikropartikler og en høy konsentrasjon av virkestoff i mikropartiklene 

[36]. Resultatene fra karakteriseringene av furosemid-Soluplus®-micellene viser at 

polymerkonsentrasjonen er av stor betydning både for mengde furosemid som kan løses, 

viskositeten og størrelse på systemet som dannes. I det lave konsentrasjonsområdet, opp til ca. 

10 % (w/v) Soluplus®, er systemet lavviskøst og har relativt stabil micellestørrelse i området 

60-80 nm med en PDI < 0,3. Det ble valgt å sammenligne tre forskjellig polymer-

konsentrasjoner som utgangspunkt for spray-formuleringene, nemlig 2 %, 5 % og 10 % (w/v) 

Soluplus®.   

For å studere bærekapasiteten av furosemid i de spraytørkede systemene, ble det valgt å 

tilsette furosemid i ulike forholdstall i forhold til mengde Soluplus®. Fire ratio 

furosemid:Soluplus® ble valgt: 1:1, 1:3, 1:5 og 1:7. Ikke alle ratio ble undersøkt med alle 

polymerkonsentrasjoner. I litteraturen er det ingen som har brukt samme Soluplus®-

konsentrasjoner og samme ratio mellom polymer og legemiddel. Et eksempel på en studie 

som har brukt Soluplus® som solubiliserende hjelpestoff er utført av Eun-sol et al. De 

spraytørkede løsningene var i konsentrasjonsområdet 0-10 mg/ml (0-1 %) Soluplus® med 

ratio 1:1, 2:3, 3:7 og 1:4 med atorvastatin som legemiddel [85].  

 Karakterisering av spraytørkede mikropartikler 5.6

 Utseende og morfologi av Soluplus®-mikropartikler (SEM) 5.6.1

Figur 5.17 viser SEM-bilder av Soluplus®-mikropartikler (uten legemiddel) fremstilt ved 

spraytørking fra henholdsvis 2 %, 5 % og 10 % (w/v) Soluplus®. De er spraytørket med 

utvalgte prosessparameterne (temperatur 150 ºC, viftehastighet 10 (ca. 2,7 m/s), pumpe-

hastighet 2 (ca. 3 ml/min) og med 2 mm dyse) som ble bestemt etter screeningsarbeid med 10 

% (w/v) Soluplus® utført av Ivar Grove. Flere SEM-bilder finnes i appendiks 2.  

Typisk for spraytørkede partikler er at de er runde og hule. Mikropartiklene som ses i bildene 

hadde et litt «skrukkete» utseende som kunne minne om kollapsede sfærer, og det ble 

diskutert om dette kunne være et resultat av prepareringstrinnet før elektronmikroskoperingen 
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hvor prøvene utsettes for vakuum. Dersom prøvene inneholdt restfukt så vil dette forsvinne 

under vakuum, og da kan det kanskje tenkes at partikler med lav tetthet og/eller «mykt» skall 

kollapser når væsken fordamper. Uansett, SEM-bildene lignet på andre spraytørkede 

Soluplus®-partikler i litteraturen. Ha et al. spraytørket Soluplus® med atorvastatin, og 

partiklene de viser bilde av [85] har både runde sfærer og kollapsede sfærer i ulik størrelse. 

Partiklene i våre prøver varierte i størrelse, men ble grovt anslått til å være i området rundt 30-

100 µm. Det ble også tatt SEM-bilder av furosemidråvaren (figur 5.17 d). Denne så ut som 

små stavformede krystaller.  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figur 5.17: SEM-bilder av mikropartikler fremstilt ved spraytørking av Soluplus® i ulike konsentrasjoner a) 10 

% (w/v) Soluplus®, b) 5 % (w/v) Soluplus®, c) 2 % (w/v) Soluplus® og d) furosemidråvare (ikke spraytørket) 
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I enkelte av SEM-bildene var det mulig å se at noen partikler inneholdt små hull som stammer 

fra fremstillingsprosessen, og skyldes fordampning av væske i tørkeprosessen (figur 5.18). 

 

Figur 5.18: SEM-bilder av spraytørkede Soluplus®-mikropartikler hvor man kan se små hull i enkelte partikler 

fra fordampning av væske under tørkeprosessen.  

 Utseende og morfologi av furosemid-Soluplus®-mikropartikler 5.6.2

(SEM) 

Sammenlignet med SEM-bildene av Soluplus®-miceller uten furosemid (kap. 5.6.1) kan det 

se ut til at SEM-bildene av partikler med furosemid kanskje hadde flere kollapsede partikler 

og færre av de runde ønskede partiklene. Figur 5.19 viser mikropartiklene som ble fremstilt 

fra 5 % (w/v) Soluplus® i blandingsforholdene 1:7, 1:5, 1:3 og 1:1 (furosemid:Soluplus®). Vi 

kan se partikler i flere størrelser, runde, hule, kollapsede og til og med noe som kan se ut som 

krystallisert furosemid. Figur 5.20 viser SEM-bilder av mikropartiklene som ble fremstilt fra 

2 % (w/v) Soluplus® og figur 5.21 de som ble fremstilt fra 10 % (w/v) Soluplus®.   
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Figur 5.19: SEM-bilder av spraytørkede mikropartikler fremstilt fra 5 % (w/v) Soluplus® i fire 

furosemid:Soluplus®-ratio: a) 1:7, b) 1:5, c) 1:3 og d) 1:1  

a) 

 

b) 

 

Figur 5.20: SEM-bilder av spraytørkede mikropartikler fremstilt fra 2 % (w/v) Soluplus® i 

furosemid:Soluplus®-ratio a) 1:7 og b) 1:3  
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Figur 5.21: SEM-bilder av spraytørkede mikropartikler fremstilt fra 10 % (w/v) Soluplus® i 

furosemid:Soluplus®-ratio 1:7 (begge bildene) 

 Lysmikroskopi av furosemid-Soluplus®-mikropartikler 5.6.3

På grunn av usikkerheten rundt hvorvidt mikropartiklene ble påvirket (kollapset) av 

prøveopparbeidelsen før det ble tatt SEM-bilder, ville vi prøve en annen metode for å se 

hvordan mikropartiklene så ut. Dette ble gjort med lysmikroskopi (figur 5.22). På bildene ser 

vi formuleringen fremstilt fra 5 % (w/v) Soluplus® med ulike virkestoff:polymer-ratio. 

Bildene viser ikke annet at det er variasjon i størrelse og form, slik som vi også kunne se fra 

SEM-bildene. Mange partikler er runde, noen ser ut som krystaller og noen med uregelmessig 

form. I appendiks 3 er flere bilder lagt ved, også av Soluplus®-prøver uten furosemid.  
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a) 

 

b) 

 

c)

 

d) 

 

Figur 5.22: Bilder tatt i lysmikroskopi av spraytørkede mikropartikler fremstilt fra 5 % (w/v) Soluplus® i 

furosemid:polymer-ratio a) 1:7, b) 1:5, c) 1:3 og d) 1:1  

 Vanninnhold  5.6.4

Restfuktigheten i de spraytørkede mikropartiklene ble målt med Karl Fischer-titrering (tabell 

5.8). Tre paralleller for hver formulering ble målt. Generelt var det veldig lavt nivå av 

restfuktighet i alle formuleringene, og det var ingen klar trend å spore tilbake til hverken 

prosess- eller formuleringsparametere. For videre analyser hvor det kvantitative innholdet av 

furosemid ble beregnet (CU og frisetting) ble det tatt hensyn til vanninnhold i den respektive 

batchen.  
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Tabell 5.8: Oversikt over vanninnhold i de ulike spraytørkede formuleringene bestemt ved Karl Fischer-titrering, 

angitt som gjennomsnitt og standardavvik, n=3 

Formuleringer 

Vanninnhold (%): 
Soluplus®-

kons. (%): 

Furosemid:Soluplus®-

ratio: 
Pumpehastighet: 

10 1 : 7 2 2,30 ± 0,40 

10 1 : 7 1 2,10 ± 0,10 

5 1 : 7 2 1,33 ± 0,15 

5 1 : 5 2 2,33 ± 0,15 

5 1 : 3 2 1,87 ± 0,23 

5 1 : 3 1 1,67 ± 0,23 

5 1 : 1 2 1,00 ± 0,69 

2 1 : 7 2 1,63 ± 0,15 

2 1 : 3 2 1,43 ± 0,06 

 

 Kvantifisering av furosemid  5.6.5

Furosemidinnholdet i spraytørket pulver ble kvantifisert vha. HPLC. Som forventet ser vi økt 

mengde furosemid (%) i det spraytørkede pulveret med lavere ratio mellom polymer og 

virkestoff, dette gjelder for Soluplus® 5 % og 2 % (w/v) hvor vi har ulike ratio (figur 5.23). 

Prøven med ratio 1:1 viser at innholdet av furosemid nesten er helt lik den teoretiske 

furosemidmengden som er 50 %. For de andre ratioene ser vi at det er mer furosemid i det 

spraytørkede pulveret enn beregnet teoretisk mengde. Årsaken til mengdeforskjellen kan 

muligens forklares ut ifra at furosemid i løsningene før spraytørkingen ikke var jevnt fordelt i 

hele beholderen. Oppløst Soluplus® vil ikke være et problem, men overskudd av furosemid 

vil synke i suspensjonen. Tuben som suger til seg suspensjonen i spraytørkingsprosessen lå 
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nederst i beholderen under prosessen og dermed kan furosemidmengden i spraytørket pulveret 

bli mer enn forventet. Magnet og magnetrører ble brukt for å redusere at overskudd av 

furosemid sank i suspensjonen.  

 

Figur 5.23: Målt furosemidinnhold (% furosemid pr mg pulver) i spraytørkede furosemid-Soluplus®-

mikropartikler, sammenlignet med teoretiske beregnede furosemidinnhold (%), n=6 

 Innkapslingseffektivitet (IE) av furosemid 5.6.6

Innkapslingseffektiviteten (IE) beskriver mengden virkestoff som er innkapslet i 

mikropartikler. Figur 5.24 viser IE for de spraytørkede formuleringene sammenlignet med en 

teoretisk verdi på 100 %. Vi ønsker at andelen i % furosemid skal være så nær 100 % som 

mulig. Dette er ikke forventet og vi kan muligens si at det er en outlier. Vannmengden målt 

med Karl Fischer-titrering er trukket fra for å få riktig mengde furosemid.  Ut i fra grafen ser 

vi ingen synlig trend i Soluplus®-konsentrasjonene. Alle IE-verdier for formuleringene er 

over 95 % og standardavvikene er overlappende. Vi antar at det ikke er signifikant forskjell 

som betyr at det ikke er forskjell mellom konsentrajonene.  
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Figur 5.24: Furosemidinnhold (%) fra kvantifiseringen beregnet som innkapslingseffektivitet (Ligning 4, kap. 

4.8.3), n=6. Disse %-verdiene skal sammenlignes med teoretisk furosemidkonsentrasjon på 100 % 

 Termoanalyse (kalorimetri) 5.6.7

DSC-termogrammet for furosemidråvaren (figur 5.25) viser en endoterm faseovergang ved 

140 ºC som er forenelig med polymorf I av furosemid, som skal være den mest stabile [51, 

86]. Dette er i samsvar med litteraturen. Furosemid smelter med dekomponering og forkulling 

ved temperaturer over 217 ºC, og antydning til denne endotermen kan sees helt i ytterkanten 

av termogrammet. Furosemid er oppgitt å ha et smeltepunkt ved 206 ºC med dekomponering 

av leverandøren (Sigma-Aldrich), mens en publisert artikkel oppgir smeltepunket ved 220 ºC 

med dekomponering [43, 48]. 

 

Figur 5.25: Termogrammet for råvaren furosemid,n=3. Den tydelige endoterme peaken samsvarer med 

smeltepunktet for den mest stabile polymorfen (I) [51] 
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Termogrammet for Soluplus®-råvaren (figur 5.26) viser en endoterm rundt 70 ºC. Dette kan 

samsvare med Tg (glasstransisjonstemperaturen) til Soluplus® som er oppgitt fra produsenten 

å være på rundt 70 ºC [40]. Det som skjer i området 80-100 ºC er trolig fordamping av vann 

(figur 5.24). Som tidligere nevnt ble vanninnholdet målt med IR-tørrevekt til å være rundt 

2,28 % vann i råvaren.  

 

Figur 5.26: Termogrammet for Soluplus®, Tg ses ved ca. 70 ºC og en fordamping av restvann fra ca. 80-120 ºC, 

n=3 

Figur 5.27 viser et eksempel på et termogram for de spraytørkede furosemid-Soluplus® 

mikropartiklene. Både smeltepunktet og faseovergangen ved 140 C for furosemid og Tg for 

Soluplus® var fraværende i termogrammene til alle de spraytørkede formuleringene, bortsett 

fra for formuleringen som inneholder mest furosemid, 1:1 fremstilt fra 5 % (w/v) Soluplus® 

(figur 5.28). Fravær av de typiske endotermene for furosemid i de spraytørkede partiklene, 

tyder på at furosemid ikke foreligger i krystallinsk i disse formuleringene. I følge teorien vil 

furosemid være molekylært oppløst i den faste polymermatriksen og danne amorfe faste 

oppløsninger. Termogrammet for 1:1 viser derimot både endotermen ved ca. 140 C og 

smeltepunktet for furosemid ved ca. 210 ºC, noe som indikerer at det er krystallinsk 

furosemid tilstede i denne formuleringen. Visuelt kunne dette også bekreftes da 

aluminiumspannene ble åpnet etter analysen. For alle de andre formuleringene var pulveret 

smeltet og hadde en gulaktig farge, men prøven med 1:1 hadde et mørkebrunt brent utseende 

som stammer fra dekomponering av furosemid. Aluminiumspannen med kun furosemid så 

også slik ut etter analyse til over 220 C. Basert på dette kan vi konkludere at denne prøven 

ikke er egnet da rekrystallisert furosemid ble observert. Dette var formuleringen som 
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inneholdt mest legemiddel og det kan spekuleres i om løselighetsgrensen for furosemid i en 

fast oppløsning i Soluplus® ble overskredet. Termogrammene med de andre forholdene (1:3, 

1:5 og 1:7) fremstilt fra 5 % (w/v) viste ingen faseoverganger, og det tyder på at furosemid er 

oppløst i Soluplus® og danner en amorf fast oppløsning. Flere termogrammer finnes i 

appendiks 4.  

 

Figur 5.27: Termogrammet for furosemid 1:7 Soluplus® 5 % (w/v) viser ingen endoterme faseoverganger, n=3  

 

 

Figur 5.28: Termogrammet for furosemid 1:1 Soluplus® 5 % (w/v) viser endotermene ved ca. 140 ºC og ved ca. 

210 ºC, n=3 
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 Partikkelstørrelse av miceller etter redispergering 5.6.8

For å undersøke hvilke strukturer som ble dannet ved redispergering av de spraytørkede 

mikropartiklene ble partikkelstørrelse og PDI bestemt for formuleringer med forskjellig 

innhold av furosemid og sammenlignet med verdiene for miceller som ikke er spraytørket. 

For Soluplus®-konsentrasjonene 10 % og 2 % (w/v) ser vi en økning i micellestørrelse etter 

redispergering av spraytørket pulver sammenlignet med den originale micellestørrelsen som 

ikke er spraytørket. Micellestørrelsen for 10 % (w/v) Soluplus® økte fra 86 nm til 100 nm ved 

redispergering, mens PDI har redusert fra 0,217 til 0,169. For 2 % (w/v) Soluplus® har 

micellestørrelsen økt fra 54,6 nm til 66,2 nm (ratio 1:3) og til 99,6 nm (ratio 1:7).  PDI har 

også økt betraktelig, noe som tyder på at det ikke lenger er et monodispers system. Se figur 

5.29 for 2 % (w/v) Soluplus®.  

 

Figur 5.29: Partikkelstørrelse og PDI for 2 % (w/v) Soluplus®-konsentrasjon med to ulike ratio. 

Partikkelstørrelsen er lavest etter redisperdering for den med mest furosemid i (1:3), samtidig har den høyest PDI  

Figur 5.30 viser at for formuleringen 1:1, fremstilt fra 5 % Soluplus, ble det derimot dannet 

miceller med lavere micellestørrelse ved redispergering av mikropartiklene enn for systemet 

før spraytørking, mens formuleringene 1:3,1:5 og 1:7 ga større miceller. Fra 

faseløselighetsstudien vet vi at 5 % Soluplus®-micellene løste 0,6 mg/ml furosemid ved 96 

timer inkubasjonstid, mens kvantifisering av furosemid i det spraytørkede pulveret viste at 

konsentrasjonen var 1,01 mg/ml for 1:1. Det ser derfor ut til at spraytørking kan bidra til å øke 

solubiliseringskapasiteten til Soluplus® sammenlignet med micelledannelsen med furosemid-

overskudd. Dette kan skyldes at det dannes en fast oppløsning der furosemid er oppløst i 
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Soluplus®. Når denne eksponeres for vandig miljø vil miceller dannes fra en tilstand hvor 

virkestoffet er i nær kontakt med polymeren, og dermed kan mer løses. Hvorvidt disse 

micellene er stabile over tid gjenstår å undersøke. 

 

Figur 5.30: Partikkelstørrelse og PDI for 5 % (w/v) Soluplus®-konsentrasjon med fire ulike ratio. 

Partikkelstørrelsen er lavest etter redisperdering for den med mest furosemid i (1:1), samtidig har den høyest PDI 

 Valg av formuleringer til tablettfremstilling 5.6.9

Valg av formuleringer til tablettfremstilling falt på 5 % (w/v) Soluplus®, med 

furosemid:Soluplus®-ratio 1:1, 1:3, 1:5 og 1:7. Eliminasjon av 10 % (w/v) Soluplus® 

skyldtes at viskositeten av denne konsentrasjonen var for høy for spraytørkingsprosessen. Vi 

ønsket å studere videre bærekapasiteten av furosemid i systemene og hvordan ratio mellom 

polymer og virkestoff hadde på innvirkningen på smeltetablettene.  

 Karakterisering av smeltetabletter 5.7

 Massevariasjon, dosevariasjon og doseringsnøyaktighet 5.7.1

Det er viktig at massevariasjonen i tablettene er lav for å sikre at det er lav variasjon i 

mengden furosemid (forutsatt at pulverblandingen er homogen). I følge Ph. Eur. kan ikke fler 

enn 2 tabletter avvike fra den gjennomsnittlige massen med mer enn 10 % og ingen tabletter 

kan avvike fra den gjennomsnittlige massen med mer enn 20 %, når tilstrebet tablettvekt er 80 

mg eller mindre (Ph. Eur. 2.9.5). Farmakopeens test er basert på veiing av 20 individuelle 
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enheter. For å redusere mengde spraytørket stoff, ble kun 10 enheter analysert. Testen er 

derfor ikke utført identisk med betingelsene som Ph. Eur. % RSD-verdiene for alle batchene 

var under 10 %, og hvis vi ser bort i fra at det er analysert færre tabletter, så er 

massevariasjonen godkjent for alle batchene (tabell 5.9). Vektvariasjon under tablettering kan 

skyldes at det har vært en ufullstendig fylling av matrisen under fremstilling, men ettersom 

matrisen ble fylt for hånd er dette mindre sannsynlig. Ujevn tablettmasse kan skyldes at 

pulveret er dårlig blandet eller at pulveret har stor variasjon i partikkelstørrelse og tetthet.  

Tabell 5.9: Resultatene fra test på massevariasjon, dosevariasjon og doseringsnøyaktighet  

Furosemid:Soluplus®-

ratio:  

Massevariasjon  

Ph. Eur. 2.9.5 

(%): 

Dosevariasjon 

Ph. Eur. 2.9.6 (%): 

Doseringsnøyaktighet 

Ph. Eur. 2.9.40 (%): 

1:1 6,31 88-108 28,29 

1:3 6,46 90-106 35,43 

1:5 6,22 90-104 * 58,79 

1:7 3,36 85-110 23,81 

Ph. Eur. krav RSD (%) ≤ 10 85 – 115 % AV ≤ 15 % 

* Fjernet en outlier (parallell 3) for furosemid 1:5 Soluplus® 

Testen for «Uniformity of content» (CU) sier at virkestoffinnholdet av furosemid må være 

mellom 85 % og 115 % av den gjennomsnittlige mengden (Ph. Eur. 2.9.6). Alle tablettbatcher 

tilfredsstiller dermed dosevariasjonkravet (tabell 5.6), forutsatt at en outlier (en parallell 

=tablett) fra formulering 1:5 ble fjernet. Kvantifisering av denne tabletten viste høy 

konsentrasjon av furosemid (µg/ml) i forhold til de ni andre tablettene samt i forhold 

gjennomsnittet, dette gjenspeilet seg også i tablettens vekt som var 16 mg mer enn tilstrebet 

tablettvekt. Dette ble ansett som akseptabelt å fjerne denne parallellen. Grunnen til variasjon i 

dose i tablettene kan være et resultat fra tidligere utførte prosess-stadier som f.eks. 

spraytørkingen, men også da spraytørket pulver ble blandet med fyllstoffet Ludiflash® for 

hånd og ikke vha. et egnet blandingsinstrument.  
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Doseringsnøyaktighet som står beskrevet i Ph. Eur. kap. 2.9.40 skal ha en akseptabel 

grenseverdi på 15 %. Alle AV-verdiene utregnet for de fire tablettbatcher faller utenfor dette 

kravet ved å bruke CU som metode. Ettersom tablettene holder kravet til massevariasjon og 

dosevariasjon, må dette bety at den dosen som har liten variasjon avviker fra den ønskede 

dosen. Dette kan bety at mengden furosemid ikke er homogent fordelt i pulverblandingen og 

derfor ikke i tablettene, eller at tablettvekten ikke er nøyaktig innstilt i forhold til ønsket 

dosering. Ettersom dosevariasjonen er OK er det mest sannsynlig at tablettvekten avviker for 

mye fra teoretisk verdi og dermed gir en systematisk feil i doseringsnøyaktigheten. Tablettene 

er ikke nøyaktige i forhold til dosering.  

 Bruddstyrke 5.7.2

Det ble målt bruddstyrke på 10 tabletter fra hver batch. I Ph. Eur. står det ingen spesifikke 

krav, kun at resultatene skal presenteres ved å oppgi gjennomsnittsverdi, minimums- og 

maksimumverdi. Det er ønskelig med tilstrekkelig bruddstyrke på tablettene til at de kan 

håndteres.  Figur 5.31 viser at det er en relativt stor variasjon i den mekaniske styrken (oppgitt 

i Newton) innad i den enkelte tablettbatch og mellom batchene. Dette har en sammenheng 

med at det er også er variasjon i massevariasjon. Ettersom samme konsentrasjon av furosemid 

(1 %) var tilstrebet i hver av tablettformuleringene, medfører dette at de inneholder ulik 

mengde av henholdsvis spraytørket pulver og Ludiflash® som fyllstoff. De hardeste 

tablettene (1:1) inneholder mest Ludiflash®. Samtidig som sammensetningen av pulver-

blandingen varierte ble komprimeringstrykket holdt konstant. Dette kan ha gitt effekter på 

variasjon i bruddstyrke mellom batchene. Lav bruddstyrke på tabletter kan ofte forklares ved 

for lavt trykk ved komprimering, for lite bindemiddel eller for mye smøremiddel. Sistnevnte 

er ikke relevant her ettersom pulverblandingen ikke inneholdt smøremiddel: matrise og 

stempler ble smurt manuelt ved behov (Mg-stearat i aceton suspensjon). 
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Figur 5.31: Variasjonen i bruddstyrke for de fire tablettbatchene med varierende furosemid:Soluplus®-ratio: de 

grå boksene omfatter de miderste 50 % av de målte bruddstyrkene, hakeparentesene over og under viser den 

høyeste og den laveste bruddstyrken  

 Henfallstid 5.7.3

Som vist i tabell 5.10 henfaller alle tablettene fra formuleringene med ulik ratio innen 23 

sekunder. Kriterier for henfall av smeltetabletter innen 3 minutter som er satt i Den 

Europeiske Farmakopéen er dermed tilfredsstilt for alle tablettbatchene. Også kravet fra US 

Food and Drug Administration med en henfallstid innen 30 sekunder er tilfredsstilt. Raskt 

henfall er hensiktsmessig for smeltetabletter som er ment å dispergeres i spytt i munnen før 

massen svelges. Farmakope-tester gir ingen forsikring om at tablettene henfaller i en liten 

mengde spytt ettersom denne testen utføres i et stort overskudd av væske. 

Tabell 5.10: Viser henfallstiden for første og siste tablett i de fire tablettbatchene 

 Ph. Eur. 2.9.1 - Henfallstid (sekunder) 

(Furosemid:Soluplus®-ratio): 

1:1 1:3 1:5 1:7 

1. tablett 10 8 7 9 

6. tablett 20 15 13 23 
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Henfallstiden for den siste tabletten ble plottet i samme graf mot gjennomsnittlig bruddstyrke 

for hver av tablettbatchene (figur 5.32). Man kunne kanskje forvente at jo hardere tablettene 

er, desto langsommere vil de henfalle men resultatet viser at det ingen klar lineær 

sammenheng mellom disse to karakteristikaene. Selv om det ikke en er god korrelasjon 

(korrelasjonskoeffisienten ikke nær 0,99) betyr det ikke at det ikke er en sammenheng. 

Tablettene inneholder ulik mengde Ludiflash® og mengde spraytørket furosemid-Soluplus® 

og dette kan antageligvis påvirke henfallsstiden. Mannitol som er et av innholdsstoffene i 

Ludiflash® har god vannløselighet og gode fuktegenskaper som vil resultere i raskt 

vannopptak og derfor kort henfallstid [87]. Med denne informasjonen vil vi anta at 

henfallstiden er raskere med økende Ludiflash®-mengde. Tablettene fra 1:1 formuleringen 

inneholder mest Ludiflash®, men det er ikke denne som henfaller raskest. Dette kan skyldes 

andre parametre som for eksempel ikke-homogen blandingsforhold.  

 

Figur 5.32: Henfallstid og bruddstyrke for tablettbatchene plottet sammen, ser ingen sammenheng 
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 Frisettingshastighet 5.7.4

Det ble tatt bilde av frisettingsstudien underveis som vises i figur 5.33. Bildet til høyre viser 

hvordan frisettingsbadet var satt opp hvor tre paralleller ble analysert samtidig. En dialyse 

membran med henfalt smeltetablett vises til venstre.  

 

Figur 5.33: frisettingsbadet under analyse av frisettingshastighet for tablettbatch IV til høyre og hvordan en 

dialysemembran så ut etter endt analyse til venstre 

 

I figur 5.34 er frisettingsprofilene for alle tablettbatchene plottet sammen med en referanse 

fremstilt av en fysikalsk blanding av Ludiflash® med krystallinsk furosemid. Frisetting av 

furosemid fra tablettene med ratio 1:1, 1:3 og 1:5 er så å si lik referansen, muligens med litt 

raskere frisetting fra 1:1 sammenlignet med de andre. Tablettene fra formuleringen 1:7 viste 

betydelig langsommere frisetting. At frisettingsprofilene ser såpass like ut kan tyde på at 

metoden som ble brukt for å se på frisettingshastigheten ikke var optimal. Hensikten med å 

bruke dialysemembran var å kunne måle furosemid frisatt ikke bare fra tabletten, men også fra 

micellene. Det kan dessverre se ut som det er dialysemembranen som i dette tilfellet er det 

hastighetsbestemmende trinnet og ikke oppløsningshastigheten av furosemid. Det mest 

optimale hadde derfor vært å utføre frisettingsstudien på nytt uten dialysemembranen, men 

det ble det ikke tid til.  
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Figur 5.34: Frisettingsprofil for alle tablettbatchene (1:1, 1:3, 1:5 og 1:7) samt referansen   

Når det gjelder smak og smaksmaskering har det ikke blitt utført noen spesifikke tiltak 

bortsett fra at fyllstoffet som er brukt i tablettene, Ludiflash®, vil gi tablettene søtlig smak. 

Det er mulig at «innkapslingen» av virkestoffet i Soluplus®-miceller medfører at det dannes 

avstand mellom virkestoff og smaksløkene som forhindrer en dårlig smaksopplevelse. På den 

andre siden vet vi at Soluplus® øker løseligheten til furosemid og økt løselighet gir økt sjanse 

for smak. Gitting et al. diskuterer i en oversiktsartikkel fra 2014 forskjellig metoder for å teste 

smaksmaskering av legemidler, og viser bl.a. til at dersom mindre enn 10 % virkestoff 

frisettes i løpet av 5 minutter (bestemt i en vanlig frisettingsmetode) er det mindre behov for 

spesielle smaksmaskeringstiltak for tabletter [88]. Basert på resultatene fra frisettingsstudien 

for tablettbatch V (1:7) (figur 5.32) ser vi at ved 10 minutter har 10 % furosemid blitt frisatt 

fra tablettene. Dette betyr trolig at mindre enn 10 % furosemid blir frisatt ved 5 minutter. Med 

forbehold om at disse resultatene kan være påvirket av dialysemembranen som diskutert over 

kan det diskuteres om det er nødvendig med tilsetning av ekstra smaksmaskeringsmetoder for 

denne formuleringen. 
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6  Konklusjon 

Hensikten med denne masteroppgaven var å utvikle og karakterisere smeltetabletter til barn 

basert på en fast oppløsning av furosemid i Soluplus® fremstilt ved spraytørking.  

Det var behov for en egnet analytisk metode som kunne brukes til kvantifisering av virkestoff 

og evt. degraderingsprodukter. En HPLC-metode ble etablert og metodevalideringen som ble 

gjort, viste at HPLC-metoden var akseptabel og kunne brukes gjennom hele arbeidsforløpet.    

Furosemid ble brukt som modellvirkestoff i denne oppgaven. Furosemid er et BCS-klasse IV 

legemiddel som har svært dårlig vannløselighet, dårlig permeabilitet og derfor dårlig 

biotilgjengelighet. Målet var å forbedre løseligheten til furosemid ved å fremstille en fast 

oppløsning hvor polymeren Soluplus® fungerer som en amorf matriks for det hydrofobe 

virkestoffet. Faste oppløsninger har økt fuktegenskaper, økt oppløsningshastighet og små 

mengder virkestoff blir homogent fordelt i formuleringen. Micellene som dannes ved 

eksponering for vandig miljø er dynamiske systemer hvor både unimerer og 

furosemidmolekyler i micellene foreligger i likevekt med miljøet rundt. Karakterisering av 

furosemid-Soluplus®-micellene viste aggregering og dannelse av mer komplekse strukturer 

for polymerkonsentrasjoner over 15 % (w/v). Dette ble observert som en sterk økning i 

viskositet, målt micellestørrelse og PDI samt ved en sterk økning i solubilsert mengde 

furosemid.  

Ved å studere videre på systemet fant vi ut at polymeren ikke beskyttet furosemid i forhold til 

stråling og fotoreaktivitet som vi forventet, men vi fant derimot at polymeren akselererte 

nedbrytningen av furosemid til degraderingsprodukter. Fotodegraderingen kunne elimineres 

ved å beskytte formuleringene mot lys.  

Tre lavviskøse Soluplus®-konsentrasjoner (2 %, 5 % og 10 % (w/v)) ble valgt som utgangs-

punkt for fremstilling av mikropartikler ved spraytørking. Formuleringer ved forskjellig 

ratiomellom virkestoff og polymer (1:1, 1:3, 1:5 og 1:7) ble fremstilt. For alle formuleringene 

var beregnet innkapslingseffektiviteten bestemt til > 95 %. Det kan derfor konkluderes med at 

innkapslingseffektiviteten for furosemid var god. Det ble tatt SEM-bilder av mikropartiklene 

for å undersøke utseende og morfologi. De spraytørkede mikropartiklene hadde ikke 

uniforme, sfærisk utseende som forventet, men det er mulig at dette kan skyldes prøve-

opparbeidelsen før SEM-bildene ble tatt. Størrelsen på micellene ved redispergering av 



102 

 

mikropartikler, ble sammenlignet med micellestørrelsen før spraytørking, og det ble notert en 

viss forskjell. Størrelsen etter spraytørking og redispergering var økt for alle konsentrasjonene 

bortsett fra formuleringen 1:1 (fremstilt fra 5 % (w/v) Soluplus®). Vi observerte også en 

økning i PDI, som tyder på at partiklene etter spraytørking ikke var monodisperse systemer 

lenger.  

Til fremstilling av smeltetabletter valgte vi pulverblandingene fremstilt fra 5 % (w/v) 

Soluplus®, med 4 ulike ratio mellom furosemid og polymer. Ratio mellom polymer og 

virkestoff var av stor betydning, hvor vi ved termiske analyser fant ut at en ratio på 1:1 

antagelig ikke var optimal ettersom vi observerte en endoterm typisk for krystallinsk 

polymorf I (furosemid).  

Smeltetablettene viste raskt henfall (< 30 sekunder) og liten dose- og massevariasjon. 

Doseringsnøyaktigheten oppfylte derimot ikke formakopekravet. Ikke homogen blanding av 

virkestoff på grunn av liten mengde av tablettpulver, manuell volumetrisk blandingsteknikk, 

manuell tablettkomprimering og mangel på tid til å optimalisere forsøksbetingelser og valg av 

andre metoder, kan være mulige forklaringer på at de fremstilte smeltetablettene ikke 

tilfredsstilte alle krav. På grunn av tidsbegrensningen lyktes det ikke med å optimalisere en 

metode for bestemmelse av frisettingshastighet fra smeltetablettene. Videre arbeid som 

inkluderer at flere parametere undersøkes og bruk av flere og evt. andre metoder kan være 

med at det kan utvikles nye fleksible og optimale smeltetabletter til barn. 
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7  Veien videre 

 

 Det er behov for å jobbe videre med en metode for å bestemme frisettingshastighet fra 

formuleringene 

 Utføre flere forsøk for finne optimalt blandingsforhold mellom virkestoff og polymer som 

gir riktig dose legemiddel når det administreres til den aldersgruppen de er beregnet til 

 Større batcher av spraytørket pulver må fremstilles slik at det blir en større mengde pulver 

tilgjengelig for tablettfremstilling. Dette kan gi mulighet for høyere virkestoffinnhold per 

tablett, bedre blandingen av pulver (økt homogenitet) og gjøre det mulig å kjøre 

tablettmaskinen automatisk (motsetning til manuell innveiing og omdreining). Dette vil 

stille økt krav til både formuleringer og prosess og vil avsløre om formuleringene i det 

heletatt kan egner seg for tablettfremstilling i større skala 

 Smaksmaskering er en viktig faktor som må tas i betrakting når formuleringen skal 

administreres til barn. En metode for å teste smak/smaksmaskering er nødvendig for å 

sjekke hvordan formuleringene egner seg som smeltetabletter. Ytterligere smak-

smaskeringen kan for eksempel oppnås ved kompleksdannelse med cyclodextriner. 

Hvordan dette vil være forenelig med polymeren må undersøkes 
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Appendiks 

Appendiks 1: Micellestørrelse av furosemid-Soluplus®-miceller 

Tabell A1: Micellestørrelser på ulike Soluplus®-konsentrasjoner (ufortynnet) med overskudd av furosemid, n=3 

Soluplus®-konsentrasjon % 

(w/v): 

Størrelse (nm): PDI: 

[2 %] 54,61 ± 0,175 0,038 ± 0,004 

[4 %] 62,07 ± 0,208 0,058 ± 0,007 

[5 %] 69,78 ± 0,132 0,079 ± 0,011 

[6 %] 67,53 ± 0,352 0,081 ± 0,006 

[8 %] 72,33 ± 0,182 0,125 ± 0,008 

[10 %] 86,23 ± 0,319 0,217 ± 0,008 

[12 %] 88,46 ± 0,304 0,215 ± 0,010 

[15 %] 114,2 ± 1,438 0,338 ± 0,042 

[17 %] 130,3 ± 1,798 0,447 ± 0,023 

[20 %] 160,3 ± 2,532 0,496 ± 0,018 
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Appendiks 2: Utseende og morfologi av Soluplus®-miceller (uten legemiddel) med 

varierende betingelser ved spraytørking 

  

Figur A1: 10 % (w/v) Soluplus® spraytørket med 2 mm dyse, 125 ºC og pumpehastighet 2 

 

  

Figur A2: 10 % (w/v) Soluplus® spraytørket med 0,5 mm dyse, 150 ºC og pumpehastighet 20 
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Appendiks 3: Lysmikroskopi av Soluplus®-miceller (uten legemiddel) 

  

Figur A3: 10 % (w/v) Soluplus® 

 

Figur A4: 5 % (w/v) Soluplus® 

 

 

Figur A5: 2 % (w/v) Soluplus®  
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Appendiks 4: Termoanalyse (kalorimetri)  

 

Figur A6: Termogrammet for 5 % (w/v) furosemid 1:3 Soluplus®, n=3  

 

Figur A7: Termogrammet for 5 % (w/v) furosemid 1:5 Soluplus®, n=3 

 

Figur A8: Termogrammet for 2 % (w/v) furosemid 1:3 Soluplus®, n=3 
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Figur A9: Termogrammet for 2 % (w/v) furosemid 1:7 Soluplus®, n=3 

 

Figur A10: Termogrammet for 10 % (w/v) furosemid 1:7 Soluplus®, n=3 
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Appendiks 5: Micellestørrelse på spraytørkede furosemid-Soluplus®-mikropartikler 

Tabell A2: Micellestørrelser på spraytørkede fursemid-Soluplus®-mikropartikler etter redispergering, n=3 

 

Furosemid:Soluplus®: 

 

Størrelse (nm): 

 

PDI: 

Furosemid 1:7 [2 % Soluplus®] 

(pumpe 2) 

99,56 ± 1,495 0,216 ± 0,021 

Furosemid 1:3 [2 % Soluplus®] 

(pumpe 2) 

66,19 ± 0,214 0,305 ± 0,013 

Furosemid 1:7 [5 % Soluplus®] 

(pumpe 2) 

81,52 ± 0,409 0,087 ± 0,011 

Furosemid 1:5 [5 % Soluplus®] 

(pumpe 2) 

83,43 ± 0,714 0,216 ± 0,011 

Furosemid 1:3 [5 % Soluplus®] 

(pumpe 2) 

75,96 ± 1,134 0,351 ± 0,013 

Furosemid 1:3 [5 % Soluplus®] 

(pumpe 1) 

65,80 ± 0,115 0,267 ± 0,018 

Furosemid 1:1 [5 % Soluplus®] 

(pumpe 2) 

48,30 ± 1,665 0,371 ± 0,012 

Furosemid 1:7 [10 % Soluplus®] 

(pumpe 2) 

100,3 ± 1,502 0,169 ± 0,011 

Furosemid 1:7 [10 % Soluplus®] 

(pumpe 1) 

96,23 ± 1,765 0,132 ± 0,017 
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Appendiks 6: Bruddstyrke på smeltetabletter 

Tabell A3: Bruddstyrkene på tabletter; 1 % (w/w) furosemid og tilstrebet tablettvekt 80 mg, n=10 

 Bruddstyrke (N) 

(Furosemid:Soluplus® ratio): 

1:1 1:3 1:5 1:7 

1 99 24 47 63 

2 50 31 74 28 

3 102 52 44 73 

4 87 74 41 68 

5 46 41 37 46 

6 39 30 105 63 

7 78 25 40 59 

8 77 39 45 55 

9 111 57 19 58 

10 112 77 65 25 

Gjennomsnitt 80 45 52 54 

SD 27 19 24 16 
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Appendiks 7: Høyde på smeltetabletter 

Tabell A4: Høyden på tabletter målt med et mikrometer, n=3 

 Tabletthøyde (mm) 

1:1 1:3 1:5 1:7 

1 2,48 2,34 3,10 3,10 

2 2,46 2,32 3,11 3,21 

3 2,35 2,36 3,13 3,12 

Gjennomsnitt 2,43 2,34 3,11 3,14 

SD 0,07 0,02 0,02 0,06 

 


