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Sammendrag 

Sykdommer lokalisert i munnhulen er et utbredt helseproblem, og påvirker i stor grad 

menneskers orale helse og livskvalitet. Karies er en av de vanligste globale sykdommene som 

finnes i dag, og kan ramme mennesker i alle aldre. Frekvensen av karies har blitt redusert de 

siste årene pga. forebyggende tiltak som bruk av fluor i tannkremer, munnskyllemiddel, 

tabletter osv. Antall mennesker som er rammet av karies er likevel fortsatt høy. Mellom 60-90 

% av barn og nesten 100 % av alle voksne har hull i tennene som følge av karies (1).  

Mange preparater til bruk i munnhulen i dag har en stor svakhet. De skylles raskt bort via 

spytt, mat og drikke, og får dermed ikke en tilstrekkelig kontakttid i munnhulen, hvor de har 

en lokal effekt. En stor andel av dosen vil derfor svelges eller fortynnes i spyttet, slik at 

konsentrasjonen av virkestoffet blir for lav til å utøve sin effekt. Ved å fremstille bioadhesive 

nanopartikler til lokal bruk i munnhulen vil man kunne øke residenstiden betraktelig og 

redusere graden av systemiske bivirkninger.  

I denne oppgaven ble det forsøkt å fremstille stabile og mukoadhesive ionisk kryssbundne 

biopolymerbaserte nanopartikler til bruk i munnhulen. Biopolymerene som ble undersøkt var 

pektin og alginat. Nanopartiklene ble forsøkt fremstilt ved først å variere mengde kryssbinder 

i formuleringene. Deretter ble det prøvd å fremstille nanopartiklene med ulik ionestyrke av 

løsemiddelet. Den initiale ionestyrken var 0,05 M NaCl. Denne ble økt til hhv. 0,1 M og 0,15 

M NaCl. Det ble forsøkt å fremstille alginatbaserte nanopartikler kryssbundet med en 

blanding av ZnCl2 og CaCl2, da forandringer i kalsiumkonsentrasjonen og løsemiddelstyrken 

ikke ga tilfredsstillende alginatbaserte nanopartikler. For de pektinbaserte nanopartiklene ble 

tilfredsstillende resultater oppnådd i første del av studiet, slik at en endring i kryssbinder-

sammensetningen ikke var ansett nødvendig. Partiklene ble karakterisert mtp. 

partikkelstørrelse, polydispersitetsindeks (PDI), zetapotensial og pH. 

Stabiliteten til nanopartiklene ble undersøkt. Da ingen av formuleringene med alginat 

kryssbundet til CaCl2 ga tilfredsstillende nanopartikler, ble nanopartikler basert på pektin og 

alginat kryssbundet til ZnCl2 undersøkt mtp. stabilitet. Nanopartikler basert på kitosan 

kryssbundet til TPP ble fremstilt og undersøkt som en kontroll-formulering. Stabiliteten ble 

undersøkt over en periode på 2 måneder. Resultatene viste at både de alginat- og 

kitosanbaserte nanopartiklene hadde god stabilitet, mens de pektinbaserte nanopartiklene viste 

en aggregeringstendens etter 1 måned.  
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For at nanopartikler skal kunne brukes i munnhulen, må de være biokompatible. Partikler 

basert på alginat (en formulering med nanopartikler kryssbundet til ZnCl2) og pektin (to 

formuleringer med nanopartikler kryssbundet til hhv. ZnCl2 og CaCl2) ble undersøkt in vitro 

for å se om de hadde permeabilitetsøkende egenskaper på en mukusproduserende TH29-MTX 

cellelinje. Fra denne delen av studien viste det seg at celler eksponert med ZnCl2 ble mer 

permeable enn cellene eksponert med CaCl2. Biokompatibiliteten til CaCl2 regnes derfor som 

bedre enn ZnCl2, og kan være en mer egnet kryssbinder for preparater til bruk i munnhulen. 

En in vitro test av mukoadhesive egenskaper for alginatbaserte nanopartikler kryssbundet til 

ZnCl2 ble utført. Et tidligere utviklet oppsett for test av mukoadhesjon ble anvendt, og 

resultatene fra testen viste at alginatbaserte nanopartikler hadde moderat mukoadhesjon til 

gelatin, en in vitro membranmodell. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Den orale ruten er den vanligste administrasjonsveien av legemidler til systemisk bruk. Dette 

er grunnet en enkel og non-invasiv administrasjon, god pasient compliance, relativ enkel 

tillaging av doseringsformer (tabletter, kapsler, oppløsninger osv.) og evnen til å innta store 

væskevolumer oralt. Det er fortsatt mange grunner til å unngå administrasjon via GI-trakten. 

Enzymatisk metabolisering via CYP-enzymer i lever, syre-katalysert nedbrytning i 

ventrikkelen av legemidler som er pH-sensitive, dårlig absorpsjon av legemidler med høy 

molekylvekt, pasienter med svelgeproblemer etc. (2).  

Munnhulen kan også benyttes til lokal behandling av sykdommer som for eksempel karies og 

periodontitt. Et vanlig problem for konvensjonelle farmasøytiske formuleringer ved 

behandling av lokale orale sykdommer, er den korte residenstiden til legemidlene. Høy 

spyttsekresjon som vasker bort legemiddelformuleringen, samt inntak av mat og drikke er 

med på å redusere virketiden til disse konvensjonelle formuleringene. Biopolymerer er ansett 

som biodegraderbare og biokompatible. Mange har mukoadhesive egenskaper og kan derfor 

anvendes til å øke residenstiden (3). Mukoadhesive polymerer kan øke kontakten mellom 

legemiddel/bærer-system og absorpsjonssted, og forlenge residenstiden ved målområdet (4-6). 

Evnen til å adhere og diffundere gjennom mukuslaget er unikt for mukoadhesive 

biopolymerer (2).  

Nanopartikulære formuleringer basert på biopolymerer kan både kapsle inn ulike legemidler 

og ta i bruk de mukoadhesive egenskapene til biopolymerene (7). Det er tidligere blitt studert 

3 ulike biopolymerer ved SiteDel-gruppen FAI, UiO (3, 6, 8-10); nanopartikler basert på 

kitosan, pektin og alginat, kryssbundet med hhv. TPP og ZnCl2. I denne studien ble det 

forsøkt å fremstille tilfredsstillende nanopartikulære formuleringer basert på alginat og pektin 

primært kryssbundet med CaCl2, og undersøke nanopartiklenes påvirkning i permeabilitet på 

en mukusproduserende cellelinje. Det ble også gjort en in vitro test av mukoadhesive 

egenskaper for en utvalgt formulering. 
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1.2 Hensikt med oppgaven 

Det overordnede målet med denne oppgaven var å fremstille stabile og mukoadhesive ionisk 

kryssbundne biopolymerbaserte nanopartikler til bruk i munnhulen. Partiklene har som formål 

å virke lokalt i munnhulen, for beskyttelse mot karies, munntørrhet og andre lokale 

sykdommer. Disse nanopartiklene kan videre bli inkorporert i orale formuleringer som 

tabletter, munnskyll, orale sprayer, tannkrem etc. 

 

Det første delmålet ved oppgaven var å fremstille og karakterisere nanopartikler basert på 

pektin eller alginat kryssbundet med CaCl2 eller ZnCl2. Partiklene skulle karakteriseres med 

tanke på størrelse, PDI, zetapotensial og pH. Stabiliteten til partiklene skulle også undersøkes. 

 

Det andre delmålet var å undersøke ulike egenskaper ved partiklene som er av betydning for 

bruk i munnhulen. Dette skulle gjøres ved å studere hvordan partiklene ville påvirke 

permeabiliteten til en mukusproduserende cellelinje samt å undersøke partiklenes 

mukoadhesive egenskaper ved hjelp av en in vitro test.  
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1.3 Forkortelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AlgNP Alginat-baserte nanopartikler 

CaCl2 Kalsiumklorid 

CYP cytokrom P-450 

DMEM Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

EtOH etanol 

FITC fluorescein isothiocyanate 

HA Hydroksyapatitt 

HBSS Hank’s Balanced Salt Solution 

KitNP Kitosan-baserte nanopartikler 

MTX Metotreksat 

NaCl Natriumklorid 

PBS Fosfatbufret saltløsning 

PDI polydispersitetsindeks 

PekNP Pektin-baserte nanopartikler 

PNP Polymere nanopartikler 

rpm revolutions per minute 

TPP Tripolyfosfat 

Trypsin-EDTA trypsin-etylendiaminetetraacetisk syre 

Z-Ave Z-average 

ZnCl2 Sinkklorid 

ZP Zetapotensiale 
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2 Teori 

2.1 Behovet for oralt administrerte legemidler til 

munnhulen  

Per i dag finnes det ikke mange typer formuleringer som er spesielt utformet for lokal bruk 

ved sykdommer i slimhinnen eller for systemisk administrering via slimhinnen under tungen 

eller i kinnene i munnhulen. Konvensjonelle doseringsformer for administrering via den orale 

slimhinnen inkluderer oppløsninger, eroderbare eller tyggbare bukkale eller sublinguale 

tabletter, og kapsler. En stor andel av legemidlene i disse systemene er utsatt for ufrivillig 

svelging og svært kort residenstid (11).  

De fleste topikale legemidlene brukes ved dermatologiske betingelser, og tar dermed ikke 

hensyn til det vandige miljøet i munnen, og den konstante skyllingen av spytt og inntak av 

mat og drikke. Dette påvirker legemidlets evne til å adsorbere og forbli på slimhinnen (12).  

I tillegg er det mange utfordringer knyttet til oral administrering av systemisk-virkende 

legemidler. Nedbrytning av pH-sensitive stoffer ved kontakt med magesyre og andre 

fordøyelsesvæsker, vanskeligheter ved svelging av tabletter/kapsler, metabolisme via lever 

(first-pass metabolisme), treg absorpsjon og ubehagelig smak av noen legemidler er bare noen 

eksempler på ulempene ved oral administrering (11). Administreringsformer som er spesifikt 

utformet for munnslimhinnen for å oppnå forlenget frigjøring ville kunne være gunstig i 

behandlingen for orale sykdommer og ved systemisk levering der konvensjonelle 

doseringsformer ikke er optimalt.  

2.2 Oppbygning av munnhulen 

Munnhulen (cavum oris) er den øverste og første delen av fordøyelsessystemet. Den består av 

forgården (vestibulum oris) som er rommet mellom kjevenes tannfremspring og innsiden av 

kinn, lepper og den egentlige munnhulen (cavum oris propium). Tygging og nedbrytning av 

mat starter i munnen ved at tennene kverner maten i mindre biter, mens saliva (spytt) setter i 

gang en enzymatisk nedbrytning primært via enzymet amylase. Amylase spalter stivelse 

(polysakkarider) til sukker (disakkarider) (13).  
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Saliva er det dominerende miljøet i munnhulen, og består av 99 % vann. Den resterende 

andelen består av organiske forbindelser (proteiner, lipider og karbohydrater), samt 

uorganiske forbindelser (fosfat, kalsium og hydrogenkarbonat) (14). Saliva produseres 

hovedsakelig fra 3 store spyttkjertler; øre-, kjeve- og tungespyttkjertelen. Ørekjertelen 

produserer et tyntflytende sekret, mens kjeve- og tungespyttkjertelen produserer et halvseigt 

sekret (15). Saliva har også en god bufferkapasitet, og hjelper til å holde pH i munnhulen til 

ca. 6.7, avhengig av matinntaket (16).  

 

Figur 2.1: Tverrsnitt av et keratinisert flerlaget plateepitel (17). 

Slimhinnen er bygget opp av et flerlaget plateepitel, som består av det orale epitelet, lamina 

propia og submukosa. Det orale epitelet deles igjen opp i 2 grupper basert på om det er 

keratinisert eller ikke-keratinisert. Keratinisert epitel finnes ved gommene og den harde 

ganen, og er mekanisk sterk for å tåle slitasje. Permeabiliteten er liten og egner seg dårlig til 

systemisk administrering av legemidler. Områdene med keratinisert epitel kalles ”masticatory 

mucosa”. Ukeratinisert epitel finnes i den bløte ganen, innsiden av kinnet, lepper og under 

tungen. Denne vevstypen er mer elastisk da den ikke trenger å tåle en like stor slitasje, og 

permeabiliteten er betraktelig bedre. Ukeratinisert epitel er målet for 

legemiddeladministrering, mer spesifikt i områdene under tungen (sublingualt) og innsiden av 

kinnet (bukkalt). Disse områdene kalles ”lining mucosa”. Det finnes også områder dorsalt på 

tungen hvor både ikke-keratinisert og keratinisert epitel finnes i en blanding, som kalles 

”specialized mucosa” (18). På figur 2.2 sees en illustrasjon over de ulike komponentene i 

munnhulen. Komponenter merket med blå er ”masticatory” områder, rød er ”lining” områder 

og grønn er ”specialized” områder.  
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Figur 2.2: Illustrasjon av munnhulen og dens komponenter (19). 

Lamina propia er det underliggende bindevevet, som skilles fra det orale epitelet via en basal 

membran. Lamina propia består av kollagenfibre, et støttende nettverk av bindevev, blodårer 

og glatt muskulatur. Det er via disse blodårene at legemidler blir tatt opp og får tilgang til det 

systemiske kretsløpet (11).  

Epitelcellene på overflaten produseres i basalmembranen, for så å gjennomgå en 

differensiering til overflaten, hvor de til slutt dør og avstøtes. Etter 3-8 dager vil cellene 

fornye seg. Sett i forhold til hudceller, hvor fornyelsesperioden varer i ca. 30 dager, har 

epitelcellene i munnhulen en kort fornyelsestid (11).  

2.2.1 Tenner 

Tenner er kalsiumholdige strukturer, som har som hovedoppgave å tygge. Tannemaljen, som 

dekker kronen (delen av tannen som ligger over tannkjøttet), består i stor grad av kalsium og 

acellulært vev (20). Tennene er bygget opp av flere lag. Det innerste laget, pulpa, består av 

nerver og blodårer og forsyner tennene med næring og fuktighet. Dette laget er mykt, og 

beskyttes av tannbenet, dentinet, som er mer porøst. Ytterst kommer emaljen, den hardeste 

delen (21).  
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Figur 2.3: Tverrsnitt som viser de ulike lagene til tenner (22).  

Emaljen består av 96 % inorganiske forbindelser og 4 % organisk materiale og vann. 

Hovedbestanddelen av de inorganiske forbindelsene er hydroksyapatitt (HA), 

Ca10(PO4)6(OH)2, i form av mikrokrystaller organisert i en tett matriks (23, 24). HA er en 

viktig kilde for både kationer og anioner som kalsium og fosfat, og vil derfor ha affinitet for 

både sure og basiske forbindelser (24).  

2.3 Sykdommer i munnhulen  

I følge World Health Organization er de mest utbredte orale problemene i verden karies, 

periodontale sykdommer og orale infeksjoner. Nesten 100 % av voksne mennesker verden 

rundt har eller har hatt hull i tennene (1). Ved å behandle lokalt fremfor systemisk, kan man 

unngå eventuelle systemiske bivirkninger etter behandling (25).  

En frisk munnhule er normalt kolonisert av sopp, virus og over 700 forskjellige bakteriearter. 

Av bakteriene er noen patogene (forårsaker sykdom), mens andre er symbiotiske (gunstige for 

verten) eller kommensiale (gunstig for den ene organismen, mens den andre er likegyldig) 

(26). Bakteriene befinner seg i en biofilm, som dekker mange av overflatene i munnhulen. 

Plakk er betegnelsen på en bakteriell biofilm som dekker tennene, og er den primære årsaken 

til både karies og periodontitt (25). Når bakterier befinner seg i en biofilm, er de mer 

resistente ovenfor antimikrobielle midler (27). Det er derfor viktig å forebygge plakk ved 

tiltak som for eksempel regelmessig tannpuss. 
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2.3.1 Karies 

Når kariogene bakterier fra plakk metaboliserer sukker fra mat og drikke, danner de sure 

forbindelser. pH’en i munnhulen synker, og det skjer et tap av emaljen (demineralisering), 

som fører til dannelsen av hull. Dette karakteriseres som karies (14). Selv om forekomsten av 

karies har blitt redusert etter introduksjonen av fluor-tannkremer, er det fortsatt et av de mest 

utbredte sykdommene hos mennesker (28). Kalsium og fosfat fra spytt er med på å motvirke 

denne demineraliseringen. Balansen mellom mengden sure forbindelser og mengden kalsium 

og fosfat bestemmer om en remineralisering eller demineralisering skjer (figur 2.4) (25). 

Fluor er svært kjent for å effektivt remineralisere tenner. Dette skjer ved at fluor interagerer 

med hydroksyapatitt og danner fluorapatitt eller fluorisert hydroksyapatitt. Disse stoffene er 

mye mer resistente ovenfor syreangrep og gjør at tennene er bedre beskyttet mot 

demineralisering (29). 

Tannkremer har lenge inneholdt fluor, og er den mest brukte administreringsformen for 

beskyttelse mot karies. Andre administreringsformer er også kommet på banen, som 

munnskyll, tabletter og geler. Et problem ved mange av disse formuleringene er den korte 

residenstiden, og dermed en kort virketid. For at fluor skal ha en remineraliserende effekt må 

det være tilstede i munnen. Fluortabletter finnes i form av tygge- og sugetabletter for å øke 

den lokale virketiden. En konstant sekresjon av spytt fra de ulike kjertlene fortynner og 

fjerner i midlertid legemidler inneholdende fluor fra munnhulen. Dette fører til redusert effekt 

av legemidlene og hyppig administrering (25).  

 

Figur 2.4: Re- og demineraliseringen av tenner, og faktorer som påvirker balansen (25). 
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2.3.2 Periodontitt 

I følge WHO finnes alvorlig periodontitt hos 15-20 % av voksne mennesker mellom 35-44 år. 

Dette er en sykdom som kan føre til tap av tenner (1). Periodontitt er en lokal inflammasjon i 

de periodontale lommene. Sykdommen er resultatet av en vekst av spesielt anaerobe bakterier 

i de periodontale lommene, deretter en frigjøring av toksiner og enzymer, og til slutt en 

stimulering av kroppens immunrespons. Den første fasen av periodontitt er gingivitt, hvor 

inflammasjonen er begrenset til tannkjøttet. Denne tilstanden kan bedres ved rutinemessig 

opprettholde god oral hygiene (30). Om plakket ikke fjernes, forkalkes det og blir til 

tannstein. Tannstein fjernes ikke av tannbørster, tanntråd eller lignende redskaper. Det vil da 

fortsette å voksne ned mot rotspissen, slik at tannen løsner og, ved alvorlig periodontitt, faller 

ut (31).  

En vanlig måte å behandle utviklet periodontitt, hvor tannstein er blitt dannet, er mekanisk 

fjerning av plakket hos tannlege/tannpleier, etterfulgt av systemisk behandling med 

antibiotika. I senere tid er lokal antibiotika-behandling blitt mer brukt pga. fordelene med 

lokal bruk (31).  

 

Figur 2.5: Utviklingen av ubehandlet periodontitt (30). 
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2.4 Slimhinnens permeabilitet 

Undersøkelser av hvordan ulike stoffer kan påvirke permeabilitet er svært vanlig i utviklingen 

av legemidler. De fleste legemidler vil komme i kontakt med biologiske membraner og er 

ment å bli absorbert gjennom en slimhinne, som oftest gjennom tynntarmen. En mye utbredt 

cellelinje for screening av permeabilitetsøkende legemidler og identifisering av substrater, 

inhibitorer og indusere av transport-proteiner, spesielt P-glykoprotein (P-gp), er Caco-2 

cellelinjen. Den er en godt karakterisert, human kolon adenocarcinoma cellelinje (32). Selv 

om det er en mye brukt modell, er den ikke ideell. Caco-2 celler produserer ikke mukus som 

naturlige epitelceller i kroppen gjør. Alle slimhinner er dekket med et lag av mukus, men 

dette laget er ikke tatt hensyn til mtp. på absorpsjon. Det er i noen studier vist at mukus er en 

barriere for blant annet hydrofobe partikler og permeabilitetsøkende stoffer (33, 34).  

2.4.1 Mukus 

Mukus danner en beskyttende barriere for de fleste overflater i kroppen, spesielt 

epitelcelleoverflater. Det er en semipermeabel membran som slipper gjennom næringsstoffer, 

vann, gasser etc., men er impermeabelt for mange bakterier og patogener. For spesielt mange 

patogene organismer og nanopartikler har mukus utviklet en barriere-mekanisme som fanger 

og hindrer disse i å komme i kontakt med epitelcellelaget (35). Mukus er nøytralt ved 

fysiologisk pH og inneholder vekselvis glykosylert- og cystein-rike områder. Dette gjør at det 

kan oppnå mange svake interaksjoner med en rekke molekyler (36). En dynamisk egenskap 

som ofte blir oversett, er evnen til å vedlikeholde et ”urørt” lag av mukus mellom 

epitelcelleoverflaten og den ytre barrieren. Dette er fordi mukus er en gel som viser ikke-

Newtonsk, pseudoplastisk flyt. For å penetrere dette ”urørte” laget, må nanopartikler være i 

stand til å diffundere gjennom det (35). 

2.5 Nanopartikler 

Nanopartikler i farmasøytisk sammenheng defineres som små partikler som befinner seg i 

størrelsesområde 1-1000 nm (37). Bruken av nanopartikler innen biologi og medisin er blitt 

forsket på innenfor flere områder; fluoriserende biomarkører for bruk innenfor diagnostikk, 

legemiddelleveringssystemer, genterapi, detektering av proteiner, isolering og opprensing av 

biologiske molekyler og celler etc. (38). Nanopartikulære legemiddelleveringssystemer er av 
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stor interesse da det finnes mange fordeler ift. konvensjonelle legemiddelleveringssystemer. 

 

Ved å bruke polymerer kan nanopartikler oppnå bioadhesive egenskaper. Polymere 

nanopartikler, PNP, kan fremstilles fra biologisk nedbrytbare polymerer (eks. kitosan, alginat, 

pektin) eller ikke-biologisk nedbrytbare polymerer (eks. poly(vinyl alkohol), polyetylen). 

PNP er et begrep som brukes spesielt for nanosfærer og nanokapsler. Nanosfærer er et 

matrikssystem, hvor legemidlet enten er fordelt i partikkelen eller adsorbert til overflaten av 

sfæren. Nanokapsler er et reservoirsystem, hvor legemidlet er fanget i en væskefylt kjerne 

(enten olje eller vann) omringet av et fast skall (39).  

 

Figur 2.6: Illustrasjon av a) nanokapsel med et reservoirsystem og b) nanosfære med et matrikssystem 

(40). 

Fordelene ved disse legemiddelleveringssystemene kan være at de tas lettere opp av ulike 

celler pga. størrelsen, de unngår fjerning fra blodet ved fagocytose som øker 

sirkuleringsstiden, man kan kontrollere legemidlets frisetting på bakgrunn av nanopartiklenes 

biologiske nedbrytbare egenskaper, pH- og temperaturfølsomhet, og man kan påvirke 

målstyringen slik at legemidlet kommer til ønsket virkested og dermed reduserer eventuelle 

bivirkninger. Det finnes flere ulike måter å tilberede PNP på; kovalent kryssbinding, ionisk 

kryssbinding, polyelektrolytt kompleksering og self-assembly (37). 
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2.5.1 Polymerer 

Populære polymerer som brukes for fremstilling av nanopartikler som legemiddelbærere er 

polysakkarider. Polysakkarider er polymerer av monosakkarider. De har høy molekylvekt, 

ulik sammensetning av monomere, et høyt antall reaktive grupper og en stor variasjon i 

kjemisk struktur. Dette bidrar til et mangfold av egenskaper (7). Man finner polysakkarider 

forskjellige steder i naturen; alginat utvinnes fra alger, pektin finnes i planteveggen til høyere 

planter, dekstran har et mikrobielt opphav og kitosan kommer fra dyr (37). Polysakkarider 

deles opp i polyelektrolytter og ikke-polyelektrolytter. Polyelektrolytter deles igjen inn i 

positivt ladde polysakkarider (eks. kitosan) eller negativt ladde polysakkarider (eks. pektin og 

alginat) (37). De fleste naturlige polysakkaridene har hydrofile grupper som hydroksyl-, 

karboksyl- og amino-grupper, som kan bindes ikke-kovalent til biologisk vev som epitel eller 

mukus-membraner. Slik får de sine bioadhesive egenskaper (37).  

Polymerløsninger, basert på polymerkonsentrasjonen, kan være fortynnede, halvfortynnede 

eller konsentrerte løsninger. I en fortynnet løsning vil hvert polymermolekyl og dets 

tilhørende løsemiddelmolekyler oppta et hydrodynamisk domene inne i løsningen. Når 

polymerkonsentrasjonen overstiger et kritisk punkt, kalt overlappskonsentrasjonen (c*), vil 

polymermolekylene overlappes og polymerkjedene reagere med hverandre slik at det dannes 

et nettverk. Slik oppstår en halvfortynnet løsning (c > c*). Ved en videre økning i 

polymerkonsentrasjonen (c >> c*) dannes en konsentrert løsning) (41). For at polymere skal 

kunne danne nanopartikler må polymerkonsentrasjonen ligge under overlappskonsentrasjonen  

 

Figur 2.7: Illustrasjon av konsentrasjonsområder i en polymerløsning og polymerkjedenes ulike 

strukturer i en a) fortynnet løsning, b) halv-fortynnet løsning og c) konsentrert løsning (42). De siste 

årene har vist større interesse innenfor bruk av polymere som nanopartikulære 

legemiddelleveringssystemer (43-46).  
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2.5.2 Pektin 

Pektin er et polysakkarid som finnes hovedsakelig i midt lamellen i planteveggen. Omtrent 

1/3 av primærcelleveggen til høyere planter består av pektin. Pektin er en svært kompleks 

polymer, men er bygget opp av de samme pektin-subenhetene; Homogalakturonan (HA), 

Rhamnogalakturonan I (RG-I), Rhamnogalakturonan II (RG-II), Xylogalakturonan (XGA) og 

Apio-galakturonan (AGA). HG er en lineær kjede bygget opp av 100-200 -1,4 bundet D-

galakturonsyre enheter (GalA). Enhetene kan bli metylert eller amidert i varierende grad. 

Produktet blir enten høy-metoksylert (HM-pektin), der forestringsgrad er >50 %, lav-

metoksylert (LM-pektin), der forestringsgrad er < 50 % eller amidert (AM-pektin) hvor LM-

pektin er blitt amidert (47). 

Når HG er umetylert, ved pH under pKa verdien til karboksylsyregruppene (~3,5), er kjeden 

negativt ladet og kan danne ioniske bindinger til kationer som Ca2+ for å forme stabile geler 

med andre pektin molekyler. Dette skjer om 10 eller flere etterfølgende ikke-metylerte 

GalA-enheter koordinerer og danner den såkalte egg-boks modellen (47). 

 

 

Figur 2.8: Illustrasjon av egg-boks modellen hvor Ca2+ kryssbindes til HG-enheter (47).  
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For HM-pektin kan geling skje ved sure betingelser, uten tilstedeværelse av multivalente 

ioner som Ca2+ eller Mg2+ via intermolekylære hydrogensbindinger (47). Ved å justere 

konsentrasjonen av pektin og kryssbinder, kan nanopartikler av for eksempel Ca2+ og pektin 

dannes (48). Stabiliteten og dannelsen av nanopartikler basert på pektin er pH-avhengig. Ved 

en økt ladningstetthet på karboksylgruppene i pektin vil interaksjonene til kryssbinderen bli 

sterkere (48). Konsentrasjonen av pektin må også være lavere ved fremstilling av 

nanopartikler sammenlignet med geler.  

2.5.3 Alginat 

Alginatsyre forekommer naturlig i alle arter av brunalge, og noen bakterier. Alginat er en 

lineær polymer, bygget opp av 1-4 bundet -L-guluronsyre (G) og -D-mannuronsyre (M) 

enheter. pKa-verdiene til hhv. M- og G-blokken er 3,38 og 3,65. Polymeren har lenge blitt 

brukt som et bindemiddel i tabletter. Andre konvensjonelle bruksområder for alginat innenfor 

legemiddelproduksjon er som tykningsmiddel og til gel-dannelse. Hydrokolloider som alginat 

danner geler ved sure betingelser eller via kryssbinding til divalente ioner som Zn2+ og Ca2+ 

(49). Alginater med et høyt innhold av G-enheter gir sterkere geler, da disse har større 

affinitet for divalente kationer enn M-enhetene. Monomerenes sammensetning varierer i form 

av MM-, GG- og MG-blokker. Den såkalte egg-boks modellen oppstår når divalente kationer 

bindes til GG-blokken. Pga. den varierende sekvenseringen av disse blokkene, gir dette 

alginat forskjellige kjemiske og biologiske egenskaper (50).  

Zn2+ og Ca2+ er vist å bindes til ulike bindingssteder på alginatmolekylet. Noe forskning 

mener at Zn2+ bindes mindre selektivt og dermed danner en mer omfattende kryssbinding av 

alginat (51).  

 

Figur 2.9: Illustrasjon av MM- , MG- og GG-blokk, og et eksempel på hvordan kryssbinding med det 

divalente kationet Ca2+ skjer enklere for GG-blokken (49).  
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For at nanopartikler skal dannes via ionisk geling må alginat være løst i vann. 3 parametere er 

viktig å ta hensyn til når det gjelder løseligheten av alginat; pH, ionestyrke og nærværet av 

divalente ioner. Ved pH under pKa-verdiene til karboksylsyregruppene, vil de være 

protonerte og gel-dannelse vil kunne skje. Ved forandring av ionestyrke på løsemiddelet 

påvirkes polymerens konformasjon, kjede-utstrekningen og viskositeten. Nærvær av divalente 

ioner fører til en geldannelse. For å kunne danne nanopartikler må alginatløsningen være 

fortynnet, slik at alginatkonsentrasjonen er lavere enn overlappskonsentrasjonen (6).  

 

Figur 2.10: Illustrasjon av egg-boks modellen hvor kryssbinding mellom et divalent kation og G-

enheter fra to ulike alginatkjeder skjer (6). 

2.5.4 Kitosan 

Når det naturlige forekommende karbohydratet kitin undergår en behandling med sterk base, 

der N-acetyl gruppen blir byttet ut med en aminogruppe, blir derivatet kitosan dannet. Det er 

bygget opp av -1,4 bundet 2-amino-2-deoksy-D-glukose enheter med varierende grad av N-

acetylerte enheter. pKa-verdien til kitosan er angitt å være ca. 6,3-6,6, og påvirkes av graden 

av N-acetyleringer (10).  Kitosan varierer både i grad av N-acetyleringen (70-95 %) og 

molekylvekt (10-1000 kDa). Dette påvirker i stor grad de fysiokjemiske og biologiske 

egenskapene til polymeren (9, 52). Det er det eneste naturlige polysakkaridet med en positiv 

ladning.  

Kitosan er tidligere blitt anvendt i mange ulike legemiddelformuleringer, fra geler til tabletter, 

kapsler og mikro- og nanopartikler (53, 54). Kitosan kan kryssbindes til enten høy-

molekylære polyanioner og lav-molekylære multivalente anioner. For fremstilling av 

nanopartikler basert på kitosan, er kryssbinderen TPP mye brukt. TPP er et polyanion, og kan 

danne opp til 5 kryssbindinger til de protonerte amin-gruppene på hovedkjeden til kitosan 
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(53). Som for pektin og alginat, må kitosankonentrasjonen være lavere ved framstilling av 

nanopartikler, sammenlignet med geler. Et eksempel på hvordan kitosan kryssbindes til TPP 

er illustrert i figur 2.11. 

 

Figur 2.11: Illustrasjon av hvordan kitosan og TPP mulig kryssbindes (55). 

2.6 Hjelpestoffer 

2.6.1 Kalsiumklorid 

Kalsiumklorid-dihydrat (CaCl2 x 2H2O) er et hvitt krystallinsk pulver som er hygroskopisk. 

Det er godt løselig i vann og løselig i etanol (96 %) (Ph.Eur). Det er vist ved tidligere studier 

av Site Del-gruppen, FAI, UiO, at det er mulig å fremstille tilfredsstillende pektin- og alginat-

nanopartikler kryssbundet med divalente kationer (3, 6, 8). Alginat-nanopartikler er blitt 

fremstilt ved kryssbinding til kalsiumklorid i en hydrogel (56). Toksisiteten av kalsium som 

kryssbinder er vist å være lav, sammenlignet med andre mer brukte kryssbindere (57). 

2.6.2 Sinkklorid 

Sinkklorid (ZnCl2) er et hvitt krystallinsk pulver som er meget løselig i vann og godt løselig i 

etanol (96 %) og glyserol (Ph.Eur). Sinkklorid er tidligere blitt brukt for fremstilling av 

tilfredsstillende pektin- og alginat-nanopartikler, da både pektin og alginat kan kryssbinde 

divalente kationer (3, 6, 8).  
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2.6.3 Tripolyfosfat 

Tripolyfosfat (TPP) er et polyanion som tidligere er blitt brukt som kryssbinder ved 

fremstilling av kitosan-nanopartikler (9, 10, 53). TPP har fem negativt ladede grupper som 

kan kryssbinde kitosan ved fysiologisk pH. pKa-verdiene til de ulike gruppene er; pKa1=1, 

pKa1=2, pKa3=2,79, pKa4=6,67, pKa5=9,24. pKa-verdien til kitosan er ≈ 6,5, slik at mange av 

de reaktive gruppene på både TPP og kitosan ved/over fysiologisk pH er ioniske og 

interagerer ved ionisk kryssbinding. 

2.7 Karakterisering 

2.7.1 Karakterisering av nanopartikler 

Partikkelstørrelse 

Måling av partikkelstørrelsen til kolloidale partikler kan gjøres ved hjelp av dynamisk 

lysspredning (DLS), også kalt foton-korrelasjon spektroskopi (PCS). Det baserer seg på 

Brownske bevegelser, som er tilfeldige bevegelser av partikler i en løsning. Hastigheten til 

partiklenes bevegelse avhenger av partikkelstørrelsen, hvor store partikler beveger seg saktere 

enn små partikler. Fordi større partikler beveger seg saktere, vil også hastigheten for 

fluktuering av lys spres saktere. PCS bruker variasjonen i lysfluktuasjon til å bestemme 

størrelsesfordelingen til partikler som sprer lys. Instrumentet Zetasizer Nano ZS anvender en 

laser som sender lys mot en prøve. Intensitetsmønsteret detekteres ved en spesifikk vinkel 

(173 ). Ved hjelp av Stokes-Einstein ligningen kan hydrodynamisk diameter beregnes:  𝒹𝐻 =  𝜋𝐷        Formel 2.1 

hvor dH er hydrodynamisk diameter, k er Boltzmanns konstant, T er absolutt temperatur,  er 

løsemiddelets viskositet og D er diffusjonskoeffisienten.  

Polydispersitetsindeksen (PDI) sier noe om partiklenes størrelsesfordeling, og kan også måles 

vha. Zetasizer Nano ZS. Ved en PDI-verdi = 0 er systemet monodisperst (alle partiklene i 

systemet har lik hydrodynamisk diameter). Ved PDI-verdi > 0 er systemet polydisperst 

(partiklene i systemet har varierende hydrodynamisk diameter). Ved høye PDI-verdier (nær 1) 



18 
 

kan det bety at aggregater er tilstede i systemet. I nanopartikulære systemer er det ønskelig 

med en lav PDI-verdi (58). 

Zetapotensiale 

Zetapotensiale er overflatespenningen som måles på overflaten til kolloide partikler i en 

suspensjon. En elektrisk ladet partikkel vil trekke til seg motsatt ladde partikler/ioner i en 

løsning, og frastøte partikler/ioner med samme ladning. Det dannes da et elektrisk dobbeltlag 

rundt partikkelen og lagene deles inn i to; Sternlaget, hvor motsatt ladde ioner er sterkt bundet 

til partikkelen, og det ytre, diffuse laget, hvor ionene er mindre assosiert til partikkelen. 

Zetapotensiale er det elektrokinetiske potensialet ved grensesjiktet mellom disse to lagene 

(59).  

Zetapotensiale sier noe om stabiliteten til en kolloidal dispersjon. Et høyt absolutt 

zetapotensial tilsier et stabilt system, hvor graden av elektrostatisk frastøtning er stor. 

Flokkuleringstendensen mellom partiklene er dermed lav. Ved et lavt absolutt zetapotensial 

vil partiklene enklere kunne gå sammen og danne flokkulater, da graden av frastøtning 

mellom partiklene er liten. Som en tommelfingerregel antas det at et stabilt system tilsier 

partikler med et absolutt zetapotensial over 30 mV (9).  

 

Figur 2.12: Illustrasjon av zetapotensiale. 
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Ved bruk av elektroforese kan zetapotensialet måles. Man bruker et elektrisk felt og måler 

hvor raskt partiklene i et medium beveger seg i feltet (positivt ladde partikler beveger seg mot 

en negativ elektrode og omvendt). Deretter benytter man Henrys ligning til å beregne 

zetapotensiale. 

Henrys ligning: 

Ε = εzf κ𝒶


         Formel 2.2 

hvor UE er elektroforetisk mobilitet,  er dielektrisk konstant, z er zetapotensiale, f(a) er 

Henrys konstant og  er viskositeten til løsemiddelet (58).  
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3 Materialer og instrumenter 

3.1 Materialer 

3.1.1 Polymerer 

Polymer Egenskaper Batch-nummer Produsent 

Kitosanklorid 

(Protasan UP CL 

213) 

Mw = 307 kDaa 

Mn = 115 kDaa 

DD = 83 %b 

BP-0805-04 NOVAMATRIX – 

FMC Biopolymer 

(Sandvika, Norge) 

Natriumalginat 

(Protanal LF 10/60) 

Guluronsyreinnhold: 

65-75 %d 

Mannuronsyreinnhold: 

25-35 %d 

Mw = 147 kDac 

S19905 FMC Biopolymer: 

(Drammen, Norge) 

Natriumpektin (AM-

pektin, Genu pectin 

LM-102 AS) 

DE: 30 %b 

DA: 19 %b 

Mw = 96 kDae
 

SK32070 CPKelco (Lille 

Skensved, Denmark) 

Alginate fluorescein Low viscosityd 

100-300 cPd 

Ex/Em bølgelengde: 

494/518d 

Renhet: > 95 %d 

LZG07152013 Creative PEGWorks, 

USA 

a  Jonassen et al. (2012) 

b Pistone et al. (2017) 

c Pistone et al. (2015) 

d  Informasjon fra produsent 

e Nguyen et al. (2011) 
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3.1.2 Kryssbindere 

Kjemikalier Kjemisk 

formel 

Egenskaper Batch-nummer Produsent 

Zinkklorid ZnCl2 For analysis 

> 98 % 

M = 136.3 g/mol 

B0957416 332 Sigma-Aldrich, 

Tyskland 

Kalsiumklorid-dihydrat CaCl2 x 

2H2O 

For analysis 

M = 147.02 g/mol 

 

A862982 Merck,  

Tyskland  

Triphenyl phosphate 

(TPP) 

C18H15O4P For analysis 

M = 367.86 g/mol 

1394281 Sigma-Aldrich, 

Tyskland 

3.1.3 Kjemikalier til oppkonsentrering og permeabilitetsstudiet 

Kjemikalier Empirisk 

formel 

Egenskaper Batch-

nummer 

Produsent 

Dekstran H(C6H10O5) x 

OH 

Mw = 5.12 x 105 

Strain No. B-512 

124H0055 Sigma-Aldrich, 

Tyskland 

5(6)-

carboxyfluorescein 

C21H12O7  BCBJ4360V Sigma-Aldrich, 

Tyskland 

HBSS (Hank’s 
Balanced Salt 

Solution) 

 Modifisert med 1,26 

mM CaCl2 x 2 H2O, 

0,81 mM MgSO4 og 

4,17 mM NaHCO3.  

pH = 7,2-7,6 

RNBF6349 

RNBD1982 

Sigma-Aldrich, 

Tyskland 

DMEM (Dulbecco’s 
Modified Eagle 

Medium), 

GlutaMAC 

 Natrium pyruvat og 

fenolrødt,  

pH = 6,8-7,2  

Supplert med  

10% inaktivert Fetal 

Bovine Serum og 

Penicillin (100 

enheter/ml) + 

Streptomycin (100 

g/ml) 

1623203 Sigma-Aldrich, 

Tyskland 
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3.1.4 Andre kjemikalier 

Kjemikalier Kjemisk 

formel 

Egenskaper Batch-nummer Produsent 

Natriumklorid NaCl AnalaR 

Normapur, 

Renhet 99.9 % 

M = 58,44 

g/mol 

12A160010 

13F130010 

BDH, Prplabo, 

Belgia 

Di-

natriumhydrogenfosfat 

dihydrat 

Na2HPO4 x 

2H2O 

 K25001880 Merck, Tyskland 

Natriumhydrogenfosfat 

monohydrat 

NaH2PO4 x 

H2O 

 A942646 706 Merc,  

Tyskland 

Natriumhydroksid NaOH  7080042407C04 Fluka Chemika, 

Tyskland 

Hydrogenklorid 37 % HCl  K30870114 226 Merc,  

Tyskland 

3.2 Løsninger 

3.2.1 Natriumkloridløsninger 

3 ulike ionestyrker av NaCl ble brukt under studien (0,05 M, 0,1 M og 0,15M). 

0,05 M NaCl  

2,922 g NaCl ble innveid i et stort plastveieskip på finvekt og overført til en 1000 ml 

målekolbe, renset med ultra rent MilliQ-vann. Plastveieskipet ble skylt med MilliQ-vann og 

tørrstoffet ble løst i MilliQ-vann ad 1000 ml. En renset (MilliQ-vann) magnet ble tilsatt og 

løsningen ble satt til omrøring på magnetrører i 5 minutter i romtemperatur (~20C). 
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0,1 M NaCl 

5,844 g NaCl ble innveid i et stort plastveieskip på finvekt og overført til en 1000 ml 

målekolbe, renset med ultra rent MilliQ-vann. Plastveieskipet ble skylt med MilliQ-vann og 

tørrstoffet ble løst i MilliQ-vann ad 1000 ml. En renset (MilliQ-vann) magnet ble tilsatt og 

løsningen ble satt til omrøring på magnetrører i 5 minutter i romtemperatur (~20C). 

0,15 M NaCl 

8,766 g NaCl ble innveid i et stort plastveieskip på finvekt og overført til en 1000 ml 

målekolbe, renset med ultra rent MilliQ-vann. Plastveieskipet ble skylt med MilliQ-vann og 

tørrstoffet ble løst i MilliQ-vann ad 1000 ml. En renset (MilliQ-vann) magnet ble tilsatt og 

løsningen ble satt til omrøring på magnetrører i 5 minutter i romtemperatur (~20C). 

3.2.2 Polymerløsninger 

Den samme konsentrasjonen av alle polymerene ble brukt (0,05 %) hvor konsentrasjonen gitt 

er konsentrasjonen i sluttpreparatet. Totalmengden på prøvene skulle være 75 g, hvor 60 g var 

polymerløsning og 15 g var kryssbinderløsning.  Mengden polymer og kryssbinder ble 

beregnet ut ifra dette. Nedenfor er eksempel på tilberedning av 270 g polymerløsning (60 g 

polymer + 30 g (overskudd) = 90 g * 3 paralleller = 270 g).  

 

Kitosan: Mw = 301 kDa 

Alginat: Mw = 147 kDa 

Pektin: Mw = 96 kDa 

Alginat/pektin/kitosan 0,05 % (w/w) 

0,1688 g polymer ble innveid i et stort plastveieskip på finvekt og overført et 400 ml 

begerglass. 169,83 g 0,05 M NaCl og en stor, skylt (MilliQ-vann) magnet ble tilsatt, og 

beholderen ble satt til omrøring på magnetrører over natten i romtemperatur (~20C) på level 

4 (400 rpm). 
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3.2.3 CaCl2 stamløsning 

Det ble laget en 5 % (w/w) stamløsning av CaCl2. Det ble først gjort en 

konsentrasjonsbestemmelse beregnet på tettheten til CaCl2
 x 2H2O. En høy konsentrasjon av 

CaCl2 (50 %) ble først laget, deretter fortynnet ned til 5 %. Denne ble brukt til fremstilling av 

pektin og alginat nanopartiklene. Stamløsningen ble oppbevart i kjøleskap (~4C) gjennom 

hele studiet. 

 

CaCl2 50 % i vann 

Ved bruk av Mohr-Westphals vekt ble mengden CaCl2 beregnet med følgende ligning: 

 𝑚H2O= 𝑚 (𝑝 −𝑝 )𝑥 𝑝𝐻 𝑂𝑝 𝑝 −𝑝𝐻 𝑂       Formel 3.1 

 

Der mH2O er mengde vann som må tilsettes, m1 er masse av konsentrert løsning, p1 er tettheten 

til konsentrert løsning, p2 er tettheten til startløsning (funnet i Ph.Nord) og pH2O er tettheten til 

vann ved 22C. 

100 g CaCl2 ble innveid i et stort plastveieskip ved 22C, og overført til en 500 ml 

erlenmeyerkolbe, renset med destillert vann. 80 g destillert vann og en renset (destillert vann) 

magnet ble tilsatt. Tettheten kontrolleres mot farmakopéens grenser. Løsningen ble satt til 

omrøring på magnetrører i 10 minutter. 

 

CaCl2 5 % (w/w) i 0,05 M NaCl  

10 g CaCl2 50 %-løsning ble innveid i en 100 ml erlenmeyerkolbe, renset med ultra rent 

MilliQ-vann. 90 g 0,05 M NaCl og en renset (MilliQ-vann) magnet ble tilsatt. Løsningen ble 

så satt til omrøring på magnetrører i 10 min. 

3.2.4 ZnCl2 stamløsning 

Det ble laget en 5 % (w/w) stamløsning av ZnCl2. Denne ble brukt til fremstilling av pektin 

og alginat nanopartiklene. Stamløsningen ble oppbevart i kjøleskap (~4C) gjennom hele 

studiet. 
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ZnCl2 5 % (w/w) i 0,05 M NaCl  

5 g ZnC2 ble innveid i et lite plastveieskip på finvekt og overført til en 100 ml 

erlenmeyerkolbe, renset med ultra rent MilliQ-vann. 95 g 0,05 M NaCl og en renset (MilliQ-

vann) magnet ble tilsatt. Løsningen ble så satt til omrøring på magnetrører i 10 min. 

3.2.5 TPP stamløsning 

Det ble laget en 5 % (w/w) stamløsning av TPP. Denne ble brukt til fremstilling av kitosan 

nanopartikler. Stamløsningen ble oppbevart i kjøleskap (~4C) gjennom hele studiet. 

 

TPP 5 % (w/w) i 0,05 M NaCl 

5 g TPP ble innveid i et lite plastveieskip på finvekt og overført til en 100 ml 

erlenmeyerkolbe, renset med ultra rent MilliQ-vann. 95 g 0,05 M NaCl og en renset (MilliQ-

vann) magnet ble tilsatt. Løsningen ble satt til omrøring på magnetrører i 10 min. 

3.2.6 PBS løsning 

En 5 mM fosfatbufret saltløsning med pH 6,8 ble tilberedt og oppbevart i romtemperatur (~20 

C). 670 mg natriumdihydrogenfosfat monohydrat (NaH2PO4 x H2O) og 890 mg 

dinatriumhydrogenfosfat dihydrat (Na2HPO4 x 2 H2O) ble veid og overført til to ulike 1000 

ml Erlenmeyerkolber, renset med ultra rent MilliQ-vann. Tørrstoffene ble løst opp ved tilsats 

av 1000 ml MilliQ-vann i hver kolbe. Natriumdihydrogenfosfat monohydrat (NaH2PO4 x 

H2O) løsningen ble deretter overført til en 3000 ml Erlenmeyerkolbe. Et pH-meter ble satt i 

løsningen. Dinatriumhydrogenfosfat dihydrat (Na2HPO4 x 2 H2O) løsningen ble dråpevis 

tilsatt til pH = 6,8 ± 0,1. 
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3.3 Instrumenter og utstyr 

3.3.1 Opprensing av polymer 

 Modell Produsent 

Dialyseslange Spectra/Por 6, MWCO 8.000 

Daltons (flat width 50 mm, knr. 

324460) 

Spectrum Laboratories Inc., 

USA 

Metanolbad Hetofrig Heto Birkerød,  

Danmark 

 

Frysetørker Christ Alpha 2-4 

 

Christ Alpha 2-4 

 

 Tilhørende vakuumpumpe, 

modell RV 8 

 

Edwards High Vacuum 

International,  

Storbritannia 

 

3.3.2 Produksjon av nanopartikler 

 Modell Produsent 

Peristaltisk pumpe Type 520S Watson-Marlow, Storbritannia 

Pumpeslange for sink/kalsium Silikonslange med indre 

diameter 1.52 mm 

Schott, Tyskland 

Pumpeslange for TPP  Silikonslange med indre 

diameter 0.8 mm 

 

Magnetrører Werke modell R0101 power IKA, Tyskland 
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3.3.3 Måling av partikkelstørrelse og zetapotensialet 

 Modell Produsent 

Zetasizer Zetasizer Nano-Zs Malvern Instruments, 

Storbritannia 

Elektrode Zetasizer Dip Cell Malvern Instruments, 

Storbritannia 

Standardløsning til måling av 

zetapotensiale 

Zeta potential transfers 

Standard, DTS1235 

-42 mV ± 4.2 mV 

Batch 151404 

Malvern Instruments, 

Storbritannia 

 

Engangskyvetter Polystyren 10x10x45 mm REF 

67.754 

Starstedt,  

Tyskland 

 

3.3.4 Oppkonsentrering av alginatpartikler til permeabilitetsstudier 

 Modell Produsent 

Dialyserør Spectra-Por  

Float-A-Lyzer G2 

1 ml 

Sigma-Aldrich, 

Tyskland 

 

3.3.5 Måling av fluorescens 

 Modell Produsent 

Plater 96 well, white Nunc, Danmark 

Plateleser Wallac Victor3 1420 Multilabel Perkin-Elmer,  

USA 
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3.3.6 Diverse  

 Modell Produsent 

Destillert vann Aquatron A4S Bibby, Storbritannia 

Ultra rent vann M Millipore 

Q-POD MilliQ 

MA4J26172 

 

Prolabo, Frankrike 

pH-meter Modell MP220 Mettler Toledo Gmbh,  

Sveits 

Kalibreringsløsninger Bufferløsning pH 7.0 

Bufferløsning pH 4.0 

Prolabo,  

Frankrike 

Finvekt AG204 Delta Range Mettler Toledo GmbH, 

Sveits 

Grovvekt PB3002 Delta Range Mettler Toledo Gmbh,  

Sveits 

Filter, polymerløsninger Millex AA Millipore 

0.8 m, k.nr. R6DA27835 

Merck Millipore,  

Tyskland 

Filter, løsninger Millex GV Millipore 

0.22 m, k.nr. R5AA54275  

Merck Millipore, 

Tyskland 
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4 Metoder 

4.1 Opprensing av polymer 

Polymeren alginat ble først løst i ~2500 ml destillert vann 1,5 % (w/w). Løsningen ble tilsatt 

en magnet og satt til omrøring på en stor magnetrører over natten. 2500 ml polymerløsning 

ble deretter fordelt likt og overført til hvert av de 4 sentrifugerørene (625 ml i hver), og 

sentrifugert 1 time (3310 RCF). Løsningen ble så dekantert og supernatanten sentrifugert 

ytterligere 1 time. Dialyseslangene, som var forbehandlet, ble fylt med 200 ml av 

polymerløsningen. Forbehandlingen bestod i at dialyseslangene ble bløtlagt i destillert vann i 

15-30 minutter for å fjerne natriumazid. De fylte dialyseslangene ble lukket via klemmer, og 

plassert i 1000 ml målesylindere fylt med destillert vann. Målesylinderne ble satt i kjøleskap 

(~4 C) over natten, og vannet ble skiftet 7 ganger, med minst 24 timer mellom hver gang.  

 

Ca. 200 ml av den dialyserte polymerløsningen ble overført til hver av de 12, 1000 ml 

rundkolbene, og fryst inn under rotasjon på metanolbad (-40C). Rundkolbene ble hengt på 

frysetørker i 2 dager for å fjerne vann. Det frysetørkede polymerproduktet ble til slutt overført 

til plastbokser, merket, og oppbevart i kjøleskap (~4C). Både pektin og alginat ble opprenset 

på denne måten.  

4.2 Tilberedning av nanopartikler 

Nanopartiklene ble tilberedt ved ionotropisk geling i romtemperatur, ved bruk av CaCl2 og 

ZnCl2 som kryssbinder. Det ble brukt den samme metoden, som tidligere er blitt brukt for 

andre lignende polymere nanopartikler (9). 

Dag 1: Polymerløsningene og kryssbinder-løsningene ble tilberedt i ønsket konsentrasjon, 

med ønsket løsemiddel i egnet glassutstyr (kap. 3.2.1-3.2.3). Polymerløsningene ble tilsatt en 

magnet, og satt til omrøring (350-400rpm) over natten i romtemperatur (~20 C). Alt 

glassutstyr ble renset 3 ganger med ultra rent MilliQ-vann, og satt til tørk over natten. 

Glassutstyret ble satt på hodet på et stativ for å unngå støvkontaminering. 
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Dag 2: 60 g polymerløsning ble filtrert med et 0,8 m filter, og veid inn på finvekt i et 100 ml 

for-renset hetteglass. En magnet renset med filtrert (0,2 m) MilliQ-vann ble tilsatt. 15 g 

kryssbinder-løsning ble filtrert med et 0,2 m filter, og veid inn på finvekt i et 20 ml for-

renset hetteglass. En silikonslange til bruk for ZnCl2 og CaCl2-løsninger ble anvendt, og satt i 

den peristaltiske pumpen. Den peristaltiske pumpen ble satt til 110 rpm, og slangen ble både 

utvendig og innvendig renset ved skylling med minst 30 ml filtrert (0,2 m) MilliQ-vann. 

Deretter ble slangen skylt gjennom med minst 20 ml kryssbinder-løsning som var tilberedt 

dagen før. Den peristaltiske pumpen ble deretter satt ned til 25 rpm. 15 g kryssbinder-løsning 

ble dryppet i 60 g polymerløsning under konstant magnetrøring til et totalvolum på 75 g. 

Hastigheten på den peristaltiske pumpen (25rpm) og magnetrøreren (500 rpm) ble holdt 

konstant, sammen med de andre parameterne som batchstørrelsen og størrelse på 

hetteglassene og magnetene brukt under tilberedningen. Prøveløsningene ble rørt i ti minutter 

etter siste dråpe var tilsatt, og oppbevart i kjøleskap (~4C), og deretter karakterisert etter 1 

døgn.  

4.3 Karakterisering av nanopartikler 

Formuleringene ble målt ~24 timer etter tilberedning for at nanopartiklene skulle få tid til å 

komme i likevekt. Det ble målt gjennomsnittlig partikkelstørrelse, PDI, zetapotensial og pH. 

Stabiliteten til partiklene ble studert ved å gjenta målingene etter 1 og 2 måneder.  

4.3.1 Måling av partikkelstørrelse, PDI og zetapotensialet 

De 3 parameterne partikkelstørrelse, PDI og zetapotensial ble målt ved hjelp av Zetasizer 

Nano ZS i samme prøve. De ble anvendt en engangs polystyrenkyvette med lokk, som ble 

skylt med samme løsemiddel som for tilberedning av nanopartiklene for å fjerne støv og andre 

partikler. Kyvettene ble så fylt med 1 ml prøveløsning, deretter inspisert for støv, partikler og 

luftbobler som kunne påvirke resultatet. Før kyvetten ble plassert i instrumentets målcelle ble 

de tørket av med linsepapir. Tabell 4.1 viser innstillingene som ble brukt for måling av 

partikkelstørrelse og PDI. 
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Tabell 4.1: Innstillinger brukt ved måling av partikkelstørrelse og PDI 

 

Dispersjonsmedium og viskositet Vann, 0,8872 cP 

Approximation Mark-Houwink-parametre 

Måletemperatur 25,0C 

Ekvilibreringstid 300 sekunder 

Målevinkel 173 

Varighet (pr. måling) Automatisk 

Antall målinger 3 

Attenuator (demping av signalstyrke) Automatisk 

 

For måling av zetapotensiale ble det brukt en dipcelle skylt godt med Milli-Q vann og tørket 

lett av. Det ble brukt samme kyvette som får måling av partikkelstørrelse og PDI. 

Kyvettelokket ble tatt av og kastet, og dipcellen ble forsiktig ført ned i prøven for å unngå 

dannelse av luftbobler som kan påvirke resultatet.  

 

Før første måling ble instrumentet og dipcellen kontrollert med en standardløsning på -42mV 

(± 4,2 mV).  Tabell 4.2 viser innstilligene som ble brukt for måling av zetapotensialet. 

 

Tabell 4.2: Innstillinger brukt ved måling av partikkelstørrelse og PDI 

 

Dispersjonsmedium, viskositet og refraktiv 

indeks 

Vann, 0,8872 cP, 1,330 

Dielektrisk konstant 78,5 

Approximation Smoluchowski 

Måletemperatur 25,0C 

Ekvilibreringstid  120 sekunder 

Målevinkel 173 

Varighet (pr. 5. måling) Automatisk, 100-100 

Antall målinger 3 

Attenuator (demping av signalstyrke) Automatisk 

Spenning Automatisk 
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4.3.2 Måling av pH 

Før pH-måling av prøveløsningene ble pH-meteret kalibrert. To bufferløsninger med pH 7 og 

pH 4 ble målt, og stigningstallet til kalibreringskurven ble kontrollert (nær 100 %). Ca. 3 ml 

prøveløsning ble overført til et plastbeger, og 2 paralleller av hver batch ble målt ved 

romtemperatur (~20C). Før hver måling ble elektroden skylt med destillert vann og tørket 

forsiktig av. 

4.4 Permeabilitetsstudiet 

4.4.1 Oppkonsentrering av alginatpartikler 

Formuleringene av PekNP-ZnCl2, PekNP-CaCl2 og AlgNP-ZnCl2 gjennomgikk en fortynning 

med HBSS i permeabilitetsstudiet. Før permeabilitetstesten ble utført måtte 

partikkelformuleringene bli oppkonsentrert ved hjelp av Float-A-Lyzer G2 membraner. 3 

paralleller av hver av formuleringene ble oppkonsentrert fra 0,05 %. Totalt ble 9 membraner 

brukt. 

Våting av membraner: 3 begerglass ble renset med destillert vann. Hver membran ble fylt 

med 1 ml 10 % EtOH-løsning, og satt i begerglass fylt med 150 ml av den samme 

alkoholløsningen. Etter 10 minutter ble alkoholløsningen sugd ut, og membranene renset med 

destillert vann vha. en plastpipette. Membranene ble deretter fylt med 1 ml destillert vann, og 

satt i begerglass fylt med 150 ml destillert vann. Etter 15 minutter ble vannet fjernet på 

samme måte som for alkoholløsningen.  

Dialyse: 3 begerglass ble renset med destillert vann. De klargjorte membranene ble fylt med 1 

ml nanopartikkel-formulering. 3 membraner fylt med samme nanopartikkel-formulering ble 

satt i et begerglass, fylt med 150 ml dialysevæske. Dialysevæsken bestod av medium for 

permeabilitetstesten (HBSS) og 0,8g oppløst dextran. Prøveløsningene ble dialysert i 

romtemperatur (~20C) over natten (~24 t). 

4.4.2 Celledyrking  

Denne delen av studiet ble gjennomført i samarbeid med ekstern veileder ved instituttet for 

naturvitenskapelig helsefag, farmasi, HiOA (Høyskolen i Oslo og Akershus). Cellelinjen 
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HT29- MTX ble valgt som en mukusproduserende cellelinje. Cellelinjen var 

forhåndsbehandlet med metotreksat i 6 måneder, slik at moder-cellelinjen HT29 differensierte 

til mukusproduserende celler.  

Cellene ble tatt ut av fryser og tint ved romtemepratur (20C). Cellene ble forhåndsdyrket av 

ekstern veileder. DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle Medium, ble brukt som cellemedium. 

Under oppdyrkningen ble cellemediet ble byttet hver andre dag i 7 dager, deretter hver dag i 7 

dager. Før den paracellulære permeabilitetstesten ble cellene sådd på Transwell plater, med en 

porestørrelse på 0,4 m og et cellevekst-område på 1,12 cm2. Volumet av donorkammeret og 

akseptorkammeret var hhv. 0,5 og 1,5 ml. Selve testen ble utført 2 uker etter oppdyrkning av 

celler.  

Ferdig sådde celler ble oppdyrket ved å fjerne rester av medium fra petriskålene vha. en 

sugemaskin. Petriskålene ble deretter skylt med HBSS og all HBSS ble deretter fjernet. 5 ml 

trypsin-EDTA ble tilsatt hver petriskål, og sugd opp og ned gjentatte ganger med en 200 ml 

pipette for å løsne cellene fra bunnen av petriskålene. Fra hver petriskål ble 5 ml trypsin-

EDTA, sammen med de oppløste cellene, tatt ut og overført til 3 ulike 50 ml rør. Rørene ble 

tilsatt medium opp til 10 ml. 

Rørene ble deretter sentrifugert ved 700 rpm i 5 min, slik at et sediment av celler ble dannet. 

Supernatanten, bestående av DMEM og trypsin-EDTA, ble fjernet. 200 l medium ble tilsatt 

og sugd opp og ned gjentatte ganger i hvert av rørene for å løsne sedimentet av celler. 

Medium ble til slutt tilsatt opp til 10 ml i hvert av rørene. 

Donorbrønnen på Transwell platen ble fylt med 0,5 ml celler fra hvert av rørene. 1,5 ml 

DMEM ble tilsatt akseptorkammeret. 3 paralleller ble utsådd. De utsådde cellene ble inkubert 

i 24 timer i varmeskap (37C). 

4.4.3 Paracellulær permeabilitetstest 

Etter 24 timer ble cellene tilsatt 0,5 ml prøveløsning eller kontroll (bestående av 0,25 ml 

medium og 0,25 ml HBSS) i donorbrønnen. Hver prøve ble inkubert med 3 paralleller. 

Akseptorbrønnen ble fylt med 1,5 ml vekstmedium for alle prøvene. Etter inkubering i 

varmeskap (37C) i 4 timer ble både filteret med celler og begge brønnene vasket med HBSS. 

1,5 ml HBSS og 0,5 ml av en 15 M løsning av karboksyfluoresin løst i HBSS ble tilsatt hhv. 
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akseptor- og donorbrønnen. Platene ble plassert i en roterende inkubator, 37C og 60 rpm. 

Etter 2 timer ble mengden permeert karboksyfluoresin målt 3 ganger, ved bruk av fluorescens 

plateleseren Wallac Victor3 ved ex 485 og em535, 0.1 s, på en svart, optisk bunn polystyren 

Nunclon cellekultur-plate, med 200 l prøveløsning. Gjennomsnittet av disse 3 målingene ble 

beregnet. 

 

4.5 Test av mukoadhesive egenskaper (in vitro test) 

4.5.1 Test av de mukoadhesive egenskapene til alginatpartikler 

I denne delen av studiet ble et tidligere utviklet oppsett for test av mukoadhesjon anvendt 

(60). 

Fluoriserende 0,05 % AlgNP kryssbundet med ZnCl2 i polymer-kryssbinder ratio 65:35 ble 

testet for sine mukoadhesive egenskaper. 1 % av alginatmengden ble byttet ut med 

fluoriserende alginat. Nanopartiklene ble tilberedt på samme måte som i kap. 4.2. PBS ble 

brukt som medium for å etterligne spytt. Figur 4.1 viser oppsettet gjort i denne studien. 

 

Figur 4.1: Skjematisk illustrasjon av oppsettet for test av mukoadhesjon basert på en tidligere 

utviklet modell. (A) Stort vannbad, (B) pumpe, (C) lite vannbad + PBS-medium, (D) aluminium som 

dekker oppsettet, (E) gelatinplate, (F) bioadhesive nanopartikler, (G) oppsamlingsbad. 
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a) b)  

Figur 4.2: Bilder av skyllingsblokken sett fra a) siden og b) ovenfra. 

Oppsettet bestod av et vannbad, hvor en skylingsblokk og et oppsamlingsbad var plassert. For 

å øke etterligningen av munnhulen ble følgende tiltak gjort. Et stort vannbad ble brukt for å 

øke temperaturen til 34 C. Luftfuktigheten ble økt ved å pakke inn hele oppsettet i 

aluminiumsfolie. Luftfuktigheten ble ikke målt og kunne vært optimalisert. Et nytt vannbad 

ble brukt til mediet. Temperaturen her ble satt til 80C, og pakket inn i aluminiumsfolie for å 

hindre fordampning.  

PBS ble varmet opp på vannbad (80C) og anvendt med en total flythastighet på 1,6 ml/min 

for å etterligne spyttsekresjonen i munnhulen. En gelatinplate ble klippet opp i en bit på 4,5 x 

6,5 cm2 og bløtlagt i destillert vann for å etterligne det orale epitelet. Skyllingsblokket og 

oppsamlingsbadet ble satt i et stort varmebad, oppvarmet til 34C, dekt med aluminiumsfolie 

for å etterligne miljøet i munnhulen.  

Den peristaltiske pumpen ble slått på, og gelatinplaten ble renset med PBS 10 minutter før 

administrering av nanopartikler. Pumpen ble slått av før påsetting av partikler. 4 ml AlgNP-

løsning ble påsatt gelatinplaten, og fordelt jevnt utover ved å vippe den øverste delen av 

skyllingsblokken. Partiklene fikk 2 minutter for å oppnå tilstrekkelig adhesjon til 

gelatinplaten, deretter ble pumpen slått på og PBS ble skylt over de adherte nanopartiklene. 
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Dette skulle simulere spyttsekresjon og skylling som skjer i munnhulen etter administrering 

av nanopartikkel-formuleringen. 

Under skyllingsblokken ble det plassert et oppsamlingsbad, med plass til prøveuttaking vha. 

plastveieskip. Hvert 5. minutt hadde ca. 8 ml prøveløsning blitt samlet opp i plastveieskipet. 

Plastveieskipet ble fjernet og erstattet med et nytt, og løsningen ble umiddelbart overført til et 

lysbeskyttende hetteglass (brunt). Fluorescensen ble deretter målt. Figur 4.1 a-b viser bilder 

av selve oppsettet.  

Wallac Victor3 1420 Multilabel plateleser ble brukt for å måle fluorescens. Instrumentet ble 

slått på 30 minutter før bruk. Eksitasjon og emisjon til fluorescensmarkøren FITC brukt i 

denne oppgaven var ext = 485 nm og em = 535 nm. Innstillingene brukt ved 

fluorescensmåling er vist i tabell 4.3. 

 

Tabell 4.3: Innstillinger brukt ved fluorescensmåling 

Teknologi Prompt fluorometry 

Temperatur 25C 

Plate Generic, 8x12 size plate, hvit 

Målingshøyde 8,0 mm 

Tid per måling 0,1 sekund 

Ristevarighet 3 sekunder 

Ristehastighet Rask 

Ristediameter 0.1 mm 

Ristetype Lineær 

CW Lampeenergi 500 

CW Lampekontroll Stabilisert energi 

Filter eksitasjon F485 – Slot A5 

Filter emisjon F535 – Slot A5 

Emisjonsside Top 

Emisjons-apparatur Normal 
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Avlest fluorescens ble regnet om til mengde alginatpartikler i % ved bruk av ligningen i 

standardkurven vist i figur 4.2.  

 

Før forsøket startet ble en standardkurve, basert på en fortynningsrekke med ulik 

konsentrasjon av fluoriserende AlgNP, laget. Kalibreringskurven ble beregnet ut ifra at 

partiklene gjennomgår en fortynning med PBS. Punktene ligger på løsninger med 20, 40, 60, 

80 og 100 % AlgNP. 

 

 

Figur 4.2: Standardkurve av fluoriserende alginat-ZnCl2, ratio 65:35. 

- L1 (konsentrasjon 0,2 %) – 9689 

- L2 (konsentrasjon 0,4 %) – 19250 

- L3 (konsentrasjon 0,6 %) – 25666,7 

- L4 (konsentrasjon 0,8 %) – 33588,3 

- L5 (konsentrasjon 1,0 %) – 41133 

- Blindprøve (konsentrasjon 0 %) – 1742,67 
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5 Forsøksoppsett 

5.1 Fremstilling av alginat- og pektinpartikler 

kryssbundet med kalsium og sink 

For fremstillingen av AlgNP og PekNP ble den tidligere studerte metoden for nanopartikler 

kryssbundet med ZnCl2 anvendt (3). Denne studien startet med et direkte bytte av ZnCl2 med 

CaCl2, i samme polymerkonsentrasjon (0,05 % w/w) som tidligere anvendt, ratio (alginat-

65:35, pektin-80:20) og løsemiddelstyrke (0,05 M NaCl). Det ble videre sett på ulike ratioer 

mellom polymer og kryssbinder. Polymer-kryssbinder ratio ble oppgitt som vekt:vekt (w:w) 

ratio. Ulike ionestyrker og til slutt ulike kombinasjoner av ZnCl2 og CaCl2 som kryssbindere 

ble også undersøkt. Polymerkonsentrasjonen, 0,05 % (w/w), forble uendret gjennom hele 

studien. 

Polymer:kryssbinder ratio for AlgNP lå mellom 50:50 og 95:5, med en redusering/økning i 5 

% for hver prøve. For PekNP lå polymer:kryssbinder ratio mellom 65:35 og 90:10 testet, også 

med en redusering/økning i 5 % for hver prøve. For en videre undersøkelse av 

nanopartiklenes egenskaper ble formuleringene fremstilt i ulike ionestyrker av løsemiddelet. 

0,05 M NaCl var utgangspunktet. 0,1 M NaCl og 0,15 M NaCl ble også undersøkt. For 

alginatformuleringene ble det også undersøkt kombinasjoner av ZnCl2 og CaCl2 som 

kryssbinder i forholdene sink:kalsium 8:2 og 9:1. Det ble utført 3 paralleller for hver av 

formuleringene. Forsøksoppsettet er oppgitt i tabell 5.1. 
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Tabell 5.1: De ulike faktorene som ble studert mtp. undersøkelser av nanopartiklenes egenskaper. 

Faktorer uthevet i fet skrift er utgangspunktet fra tidligere studie. 

Faktorer Ratio 

Alginat:CaCl2 ratio (w:w) 50:50, 55:45, 60:40, 65:35, 70:30, 75:25, 

80:20, 85:15, 90:10, 95:5 

Pektin:CaCl2 ratio (w:w) 65:35, 70:30, 75:25, 80:20, 85:15, 90:10 

NaCl ionestyrke  0.05 M, 0.1 M, 0.15 M 

Alginat 65:35 – ZnCl2:CaCl2 forhold   8:2 og 9:1 

 

For hver av formuleringene ble de antatte partiklenes størrelse, PDI, zetapotensial og pH målt 

24 timer etter fremstilling (kap. 6). En visuell test i forkant av disse undersøkelsene ble gjort, 

der det ble sett på eventuelle synlige partikler, støv, blakking og viskositet av formuleringen. 

En kontrollprøve, bestående av polymer i 0,05 M NaCl løsning, uten nærvær av kryssbinder, 

ble utført og sammenlignet med prøvene med ulik polymer:kryssbinder ratio. For 

undersøkelsene ved ulik ionestyrke ble prøvene sammenlignet med allerede fremstilte 

formuleringer i 0,05 M NaCl. Ytterligere kontrollprøve ble ansett å ikke være nødvendig, da 

resultatene ble sammenlignet med de tidligere fremstilte formuleringene. Det samme gjelder 

for undersøkelsen av ulik sink:kalsium kombinasjon. 
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5.2 Undersøkelse av nanopartiklenes stabilitet 

Stabilitetsstudien baserte seg på tidligere undersøkte partikler hos SiteDel-gruppen, FAI, UiO 

(3, 10). Polymerkonsentrasjonen for alle formuleringene var 0,05 % (w/w), løst i 0,05 M 

NaCl.  

Tabell 5.2: Oversikt over hvilke polymerbaserte nanopartikkel-formuleringer som ble undersøkt, samt 

hvilken kryssbinder og i hvilken ratio de ble fremstilt. 

Polymer Kryssbinder Ratio (w/w) 

Kitosan TPP 85:15 

Pektin ZnCl2 80:20 

Alginat ZnCl2 65:35 

 

Stabiliteten av de 3 formuleringene ble studert ved å måle partikkelstørrelse, PDI, 

zetapotensiale og pH over en 2 måneders periode. Første måling ble gjennomført 24 timer 

etter tilberedning, 2. måling etter 1 måned og 3. måling etter 2 måneder. I tillegg til disse 

faktorene, ble det også gjennomført visuelle tester før hver måling. Blakking, større og 

synlige partikler og faseseparasjon ble undersøkt. Prøvene ble oppbevart i kjøleskap (~4C) 

de neste 2 månedene.  
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5.3 Undersøkelse av nanopartiklenes påvirkning på 

cellers permeabilitet 

For permeabilitetsstudiet ble det valgt 3 forskjellige nanopartikkel-formuleringer. Alle 

formuleringene ble fremstilt i 0,05 M NaCl. 

Tabell 5.3: Oversikt over hvilke polymerbaserte nanopartikkel-formuleringer som ble undersøkt, samt 

hvilken kryssbinder og i hvilken ratio de ble fremstilt. 

Polymer Kryssbinder Ratio (w/w) 

Pektin ZnCl2 80:20 

Pektin CaCl2 80:20 

Alginat ZnCl2 65:35 

 

5.4 Undersøkelse av nanopartiklenes mukoadhesive 

egenskaper 

For test av mukoadhesjon ble 0,05 % AlgNP kryssbundet med ZnCl2 i ratio 65:35 undersøkt. 

Formuleringen ble fremstilt i 0,05 M NaCl som er blitt vist å danne tilfredsstillende 

nanopartikler i tidligere forsøk (3, 6).  
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6 Resultater 

6.1 Fremstilling av alginat og pektin nanopartikler 

kryssbundet med kalsium 

Basert på tidligere fremstillinger av AlgNP og PekNP kryssbundet med ZnCl2, og at kalsium 

er en mye brukt kryssbinder ved alginat og pektin geler, ble det sett på muligheten for å 

erstatte kalsium med sink (61). Nanopartikler basert på både pektin og alginat fremstilles 

gjennom ionotropisk geling med ZnCl2, som er et positivt ladd metallion(3). Kalsium, som 

sink, er et to-verdi kation, og skal i teorien kunne kryssbindes på samme måte til både pektin 

og alginat. 

 

Ut ifra tidligere undersøkelser gjort i SiteDel-gruppen, om hvilken polymerkonsentrasjon som 

ga de beste nanopartiklene med ZnCl2, var alginat- og pektinkonsentrasjonen 0,05 % (w/w) 

utgangspunktet for formulering med CaCl2 i denne studien (3, 6, 8). For AlgNP kryssbundet 

med ZnCl2 i en polymer-kryssbinder ratio på 65:35, hadde de tilfredsstillende nanopartiklene 

en partikkelstørrelse på ca. 200 nm og en PDI-verdi på 0,28(6). For PekNP kryssbundet med 

ZnCl2 i en polymer-kryssbinder ratio på 80:20, hadde de tilfredsstillende nanopartiklene en 

partikkelstørrelse på ca. 395 nm og en PDI-verdi på 0,28 (3). I denne studien sammenlignes 

resultatene med CaCl2 fra tidligere undersøkelser med ZnCl2.  

 

I denne delen av oppgaven ble det sett på hvordan ulike konsentrasjoner av kryssbinder 

påvirket dannelsen og egenskapene av nanopartiklene. Kombinasjonen som ga best resultater 

med ZnCl2 var utgangspunktet for begge formuleringene. 

6.1.1 Fremstilling av pektinbaserte nanopartikler i 0,05 M NaCl med 

ulik ratio mellom polymer og kryssbinder 

Formuleringen pektin-CaCl2, med ratio 80:20 ble først fremstilt i en saltløsning med en 

ionestyrke på 0,05 M NaCl. Saltstyrken ble bestemt på forhånd basert på tidligere forsøk med 

nanopartikler i vann og NaCl, hvor 0,05 M NaCl ga mest tilfredsstillende partikler mtp. på 

partikkelstørrelse, PDI og zetapotensiale. Derfra gikk studien videre ved å endre 
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kalsiumkonsentrasjonen 5-10 % i begge retninger. PekNP med ratio 75:25 og 85:15 ble 

dermed undersøkt først. Resultatene så lovende ut for PekNP.  

a)  

b)  

Figur 6.1: a) Gjennomsnittlig hydrodynamisk diameter (Dh) som en funksjon av pektin-CaCl2 ratio. b) 

PDI som en funksjon av pektin-CaCl2 ratio. 3 paralleller (batcher) ble utført ved alle konsentrasjonene, 

og de gjennomsnittlige verdiene med error bars viser standardavviket. Punktene uten synlige error bars 

tilsier en feilmargin mindre enn punktet. Målingene ble utført 24 timer etter tillaging ved (25C).  

 

Både partikkelstørrelsen og PDI-verdien var relativt like for alle formuleringene som sett i 

figur 6.1. For mer informasjon om eventuelle endringer av egenskapene til nanopartiklene, ble 

også zetapotensialet og pH målt 24 timer etter tilberedning.  
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Tabell 6.1: Resultater fra måling av zetapotensiale og pH for pektin-CaCl2 ved ulik ratio i 0,05 M 

NaCl 

Ratio (pektin:CaCl2) Zetapotensiale pH Visuell inspeksjon 

65:35 -24,4 (±2,4) 5,4 (±0,01) Litt blakket, ikke viskøs 

70:30 -25,6 (±0,9) 5,4 (±0,01) Litt blakket, ikke viskøs 

75:25 -21,9 (±0,7) 5,0 (±0,01) Litt blakket, ikke viskøs 

80:20 -21,9 (±2,4) 4,8 (±0,02) Litt blakket, ikke viskøs 

85:15 -24,7 (±1,8) 4,5 (±0,68) Litt blakket, ikke viskøs 

90:10 -24,0 (±1,7) 3,9 (±0,01) Litt blakket, ikke viskøs 

100:0 (kontroll) -24,9 (±1,2) 3,9 (±0,01) Litt blakket, ikke viskøs 

 

Informasjonen fra grafene viser en relativt lik trend, hvor endring av ratio i stor grad ikke 

påvirket formuleringenes egenskaper. Gjennomsnittlig partikkelstørrelsen holdt seg innenfor 

et område på rundt 520-560 nm, mens PDI-verdien så å si var den samme ved alle de ulike 

formuleringene. Ut ifra denne informasjonen ble ingen store aggregater antatt å være tilstede i 

formuleringene. Sett i forholdt til PekNP kryssbundet med ZnCl2 fra tidligere studier var den 

gjennomsnittlige partikkelstørrelsen større ved kryssbinding til CaCl2 (3, 8). Partiklene så ut 

til å ha en ca.100 nm større diameter ved bruk av CaCl2.  

 

Intensitetskurver sier noe om størrelsesfordelingen til partiklene i formuleringen. 

Intensitetskurvene, basert på dynamisk lysspredning, til alle formuleringene var unimodale. I 

figur 6.2 er et eksempel på intensitetskurven til PekNP formuleringen ved ratio 85:15 og 

kontroll-formuleringen. 

 

a)   
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b)  

Figur 6.2: Eksempel på intensitetskurven til pektin-CaCl2 formuleringen ved polymer:kryssbinder 

ratio på a) 85:15 og b) 100:0 (kontroll) i 0,05 M NaCl 

 

Sett opp mot kontrollprøven, dvs. prøven med kun pektin i 0,05 M NaCl uten tilsats av CaCl2, 

hadde formuleringene kryssbundet med CaCl2 med en noe redusert partikkelstørrelse. PDI og 

zetapotensiale avvikte ikke stort fra kontrollen, eller innad i prøvene. pH-verdiene derimot, så 

ut til å øke noe, med økt mengde tilsatt CaCl2. Resultatene fra kontrollprøven tyder på at det 

dannes nanopartikler også uten tilsats av CaCl2.  

 

Dette tyder på at pektin spontant dannet partikler via interaksjoner med løsemiddelet NaCl, 

men at en tilsats av CaCl2 reduserte partikkelstørrelsen. Intensitetsplottene for begge 

formuleringene er relativt like. Det ble bestemt at en videre økning i mengde tilsatt CaCl2 ikke 

var nødvendig, da resultatet tydet på at nanopartikler var dannet. Det var i midlertidig 

interessant å undersøke om en endring i ionestyrken kunne påvirke dannelsen av 

nanopartikler. 

 

Pektin-CaCl2 med en ratio på 85:15 ga en gjennomsnittlig partikkelstørrelse på 522 nm og en 

PDI-verdi på 0,26. Denne formuleringen ble studert nærmere ved å se på eventuelle endringen 

ved variasjon av ionestyrken fra 0,05 M NaCl til hhv. 0,1 M og 0,15 M.  
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6.1.2 Fremstilling av pektinbaserte nanopartikler kryssbundet til 

kalsium i ulike ionestyrker av NaCl 

For å se på en eventuell endring av egenskapene til PekNP-formuleringene, ble formuleringen 

med ratio 85:15 tilberedt i NaCl med ulik ionestyrke. Partikkelstørrelse, PDI, zetapotensiale 

og pH ble målt for hver formulering. Resultatene er vist i tabell 6.2. 

 

Tabell 6.2: Resultater fra måling av partikkelstørrelse, PDI, zetapotensiale og pH for pektin-CaCl2 

ratio 85:15 ved ulik ionestyrke. Målingene ble utført 24 timer etter tilberedning ved 25C. 

Ionestyrke Partikkelstørrelse 

(nm) 

PDI Zetapotensiale pH 

0,05 M NaCl 522 (±26) 0,26 (±0,00) -24,7 (±0,98) 4,5 (±0,68) 

0,1 M NaCl 514 (±27) 0,28 (±0,02) -19,3 (±0,77) 4.0 (±0,07) 

0,15 M NaCl 520 (±24) 0,26 (±0,03) --- 4.0 (±0,14) 

 

Ingen store variasjoner i verken partikkelstørrelse, PDI eller pH ble funnet. Zetapotensiale 

reduseres noe ved en økning i saltkonsentrasjon. Det var ikke mulig å hente resultater om 

zetapotensiale fra 0,15 M NaCl formuleringene, da elektroden ikke tålte en så høy 

konduktivitet. Intensitetskurvene forble smale og unimodale, med få endringen fra eksempelet 

sett i figur 6.2. 

 

Oppsummering 

Ved å sammenligne resultatene med kontrollprøven, tydet det på at pektin dannet partikler 

med kun NaCl i fravær av kryssbinder. Ved tilsats av CaCl2 skjedde det en reduksjon i 

partikkelstørrelse, og en økning i pH. PDI og zetapotensiale holdt seg likt ved alle 

formuleringene, lik som kontrollen uten tilsats av CaCl2. Formuleringen pektin-CaCl2 ratio 

80:20 ble brukt videre da de ga både tilfredsstillende partikkelstørrelse, PDI, zetapotensialet, 

pH og intensitetskurver, samt at denne ratioen tidligere er vist å gi mest tilfredsstillende 

nanopartikler med ZnCl2(3). Det kunne vært interessant og studere PekNP-CaCl2 i ratio 

65:35, da partikkelstørrelsen for denne formuleringen avvikte mest fra kontrollprøven. 
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6.1.3 Fremstilling av alginatbaserte nanopartikler i 0,05 M NaCl med 

ulik ratio mellom polymer og kryssbinder 

Studien med AlgNP kryssbundet med CaCl2 startet med en polymer-kryssbinder ratio på 

65:35, fremstilt i en saltløsning med en ionestyrke på 0,05 M NaCl. Denne ionestyrken og 

ratio ble valgt på grunnlag av tidligere studier der tilfredsstillende partikler mtp. på 

partikkelstørrelse, PDI og zetapotensiale var utviklet (6).  

 

Ved alginat-CaCl2 ratio 65:35 var både partikkelstørrelsen og PDI-verdien relativt høy. Disse 

verdiene viste at partiklene hadde liten uniformitet og stor variasjon i partikkelstørrelse. Den 

gjennomsnittlige partikkelstørrelsen ble målt til 303 nm, med en PDI på 0,94. Resultatene var 

ikke tilfredsstillende.  

 

For å se på hvilken retning de videre undersøkelsene skulle gå, ble formuleringer med 5-10 % 

høyere og lavere kryssbinder studert (ratio 55:45, 60:40, 70:30 og 75:25). For formuleringene 

med en lavere mengde kryssbinder ble partikkelstørrelsen kraftig redusert, samtidig som PDI-

verdien ble noe lavere. For formuleringene med en høyere mengde kryssbinder økte 

partikkelstørrelsen tydelig, mens PDI-verdien forble den samme.  

 

Studien fortsatte ved å se på partiklenes egenskaper ved videre reduksjon og økning av 

kryssbinderkonsentrasjonen. Figur 6.3 gir informasjon om den gjennomsnittlige 

partikkelstørrelsen og PDI-verdiene i de ulike formuleringene av alginat-CaCl2 med ratio fra 

50:50 til 95:5 
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a)  

b)  

Figur 6.3: a) Gjennomsnittlig hydrodynamisk diameter (Dh) som en funksjon av alginat-CaCl2 ratio. 

b) PDI som en funksjon av alginat-CaCl2 ratio. 3 paralleller (batcher) ble utført ved alle 

konsentrasjonene, og de gjennomsnittlige verdiene med error bars viser standardavviket. Punktene 

uten synlige error bars tilsier en feilmargin mindre enn punktet. Målingene ble utført 24 timer etter 

tillaging ved (25C). 

 

Zetapotensiale og pH ble også målt for hver formulering, samt visuelle tester, 24 timer etter 

fremstilling. Resultatene er vist i tabell 6.3. 
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Tabell 6.3: Resultater fra måling av zetapotensiale og pH for alginat-CaCl2 ved ulik ratio i 0,05 M 

NaCl. 

Ratio (alginat:CaCl2) Zetapotensiale pH Visuell inspeksjon 

50:50 -32,4 (±2,3) 3,9 (±0,08) Litt blakket, litt viskøs 

55:45 -33,1 (±1,9) 3,9 (±0,02) Litt blakket, litt viskøs 

60:40 -32,7 (±2,9) 3,2 (±0,03) Klar, ikke viskøs 

65:35 -34,0 (±1,4) 3,9 (±0,05) Klar, ikke viskøs 

70:30 -33,5 (±1,4) 4,5 (±0,07) Klar, ikke viskøs 

75:25 -33,4 (±1,8) 4,9 (±0,03) Klar, ikke viskøs 

80:20 -34,0 (±2,5) 4,9 (±0,00) Klar, ikke viskøs 

85:15 -33,3 (±2,0) 6,2 (±0,01) Klar, ikke viskøs 

90:10 -34,6 (±3,0) 6,1 (±0,01) Klar, ikke viskøs 

95:5 -32,9 (±1,7) 6,2 (±0,01) Klar, ikke viskøs 

100:0 (kontroll) -38,7 (±2,4) 5,1 (±0,01) Klar, ikke viskøs 

 

Figur 6.3 a) viste at ved redusert mengde tilsatt CaCl2, ble også partikkelstørrelsen redusert. 

Den bratteste reduksjonen skjedde mellom ratio 50:40 og 70:30 fra 465 nm til 191 nm. 

Kurven i figur 6.3 a) så ut til å slakke ut rundt formuleringen på 85:15. PDI-verdiene i figur 

6.3 b) viste at AlgNP ved ratioene 70:30, 75:55 og 80:20 ga minimumsverdier omkring 0,55. 

Både en reduksjon og økning av mengde CaCl2 ga økte PDI-verdier.  

 

Zetapotensialet holdt seg likt ved alle formuleringer. pH-verdien ble oppdaget å stige med 

redusert tilsats av CaCl2 fra 3,9 til 6,2. pH-verdien for kontrollen var lik pH-verdien ved 

AlgNP-CaCl2 i ratio 75:25 og 80:20. 

 

Feilmarginene på partikkelstørrelsesmålingene var relativt store for formuleringene med 

høyest kalsiumkonsentrasjon (50:50, 55:45 og 60:40), og det ble ikke observert noen særlig 

endring i PDI-verdi.  

 

Ved å samtidig se på intensitetskurvene til de ulike formuleringen, ble det antatt at alginat-

CaCl2 formuleringene med ratio 60:40, 65:35 og 70:30 ga de mest tilfredsstillende 

størrelsesfordelingene. Intensitetskurven til formuleringene med ratio 60:40 var bimodal. 

Intensitetskurvene til de andre formuleringene ble multimodale, med mange brede topper.  
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a)  

b)  

c)  

d)  

Figur 6.4: Intensitetskurver av alginat-CaCl2 formuleringer ved polymer:kryssbinder ratio på a) 60:40, 

b) 65:35, c) 70:30 og d) 100:0 (kontroll) i 0,05 M NaCl. 

 

Partikkelstørrelsesfordelingen var ikke tilfredsstillende for noen av formuleringene. I figur 6.4 

a) kommer det frem to klare topper. Toppen med høyest intensitet viser til en 
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partikkelstørrelse på ~800-900 nm, som kunne tilsi tilstedeværelse av større aggregater. Den 

samme toppen kom frem i figur 6.4 b), c) og d). For kontrollen ble kun 1 parallell målt. 3 

topper kommer klarere frem.  

 

En videre undersøkelse på intensitetskurvene til AlgNP formuleringene i ratio 75:25 og 80:20, 

hvor PDI-verdiene var lave og partikkelstørrelsen fortsatte å synke, kunne det observeres en 

liten forbedring av intensitetskurvene.  

a)  

b)  

Figur 6.5: Intensitetskurver av alginat-CaCl2 formuleringer ved a) 75:25 og b) 80:20 i 0,05 M NaCl.  

 

Det ble observert en svak forbedring av intensitetskurvene fram til ratio 80:20, ved at kurvene 

så ut til å kunne bli mer unimodale. Ved en videre reduksjon av CaCl2 ble intensitetskurvene 

mer multimodale igjen.  

 

Oppsummering 

Alle prøvene i denne delen av oppgaven ble fremstilt i 0,05 M NaCl som løsemiddel. Som 

illustrert over ga ingen av formuleringene tilfredsstillende resultater. Prøvene ga brede 

intensitetskurver, og pga. de fortsatt høye PDI-verdiene ble det bestemt å teste de 3 antatt 
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beste formuleringene (ratio 60:40, 65:35 og 70:30). Her var størrelsesendringen størst og PDI-

verdien lavest. 

Det ble bestemt å teste formuleringene i andre ionestyrker av NaCl, for å se på eventuelle 

endringer i både partikkelstørrelse og PDI, og for å få mer unimodale intensitetskurver som 

indikerer suksessfull produksjon av nanopartikler. 

6.1.4 Fremstilling av alginatbaserte nanopartikler kryssbundet til 

kalsium i ulike ionestyrker av NaCl 

For å redusere PDI-verdien ytterligere ble det prøvd å fremstille nanopartikler i NaCl med 

ulik ionestyrke. Tabell 6.4 og 6.5 viser den gjennomsnittlige hydrodynamiske diameteren 

(nm) ved de ulike ionestyrkene 

 

Tabell 6.4: Oversikt over den gjennomsnittlige hydrodynamiske diameteren (nm) observert etter 

fremstilling i NaCl med ulik ionestyrke 

Ratio (alginat:CaCl2) 0,5 M NaCl 0,10 M NaCl 0,15 M NaCl 

60:40 (w/w) 465 nm (±57) 331 nm (±23) 255 nm (±3,1) 

65:35 (w/w) 313 nm (±9) 241 nm (±2,2) 209 nm (±4,5) 

70:30 (w/w) 191 nm (±4) 128 nm (±1,2) 105 nm (±12,7) 

 

Tabell 6.5: Oversikt over PDI observert etter fremstilling i NaCl med ulik ionestyrke 

Ratio (alginat:CaCl2) 0,5 M NaCl 0,10 M NaCl 0,15 M NaCl 

60:40 (w/w) 0,67 (±0,03) 0,59 (±0,21) 0,55 (±0,01) 

65:35 (w/w) 0,68 (±0,01) 0,56 (±0,00) 0,52 (±0,02) 

70:30 (w/w) 0,55 (±0,01) 0,55 (±0,01) 0,57 (±0,10) 

 

Den gjennomsnittlige partikkelstørrelsen til de 3 AlgNP formuleringene ble redusert i 

samsvar med høyere ionestyrke. For PDI-verdiene ble det observert en liten reduksjon ved økt 

ionestyrke. For å kunne se endringene klarere ved økning i ionestyrke, ble intensitetskurvene 

undersøkt. 
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a) b)  

c)  

Fig 6.6: Intensitetskurvene til alginat-CaCl2 60:40 ratio i a) 0,05 M NaCl, i b) 0,1 M NaCl og i c) 0,15 

M NaCl 

a) b)  

c)  

Figur 6.7: Intensitetskurvene til alginat-CaCl2 65:35 ratio i a) 0,05 M NaCl, i b) 0,1 M NaCl og i c) 

0,15 M NaCl 



55 
 

a)  b)   

c)  

 

Figur 6.8: Intensitetskurvene til alginat-CaCl2 70:30 ratio i a) 0,05 M NaCl, i b) 0,1 M NaCl og i c) 

0,15 M NaCl 

Endring av ionestyrken på løsemiddelet endret ikke PDI-verdiene, som forble ~0,5. Dette 

antyder at formuleringene fortsatt inneholdt store partikler eller aggregater. Det ble også 

observert en topp på intensitetskurvene ved ~9000 nm, som kan forklares som aggregater. En 

forbedring kan ses i intensitetskurvene ved økt ionestyrke, med mer unimodale kurver. Ved 

såpass høye saltkonsentrasjoner ble konduktiviteten for høy til å kunne måle zetapotensialet, 

da elektroden ikke tålte en så høy konduktivitet.  

Oppsummering 

Noen forbedringer i partikkelstørrelse og intensitetsplott ble observert ved en økning av 

ionestyrken på løsemiddelet, særlig fra 0,5 M til 0,15 M NaCl. Det ble ikke observert en stor 

forskjell i PDI-verdi for noen av formuleringene.  
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6.1.5 Fremstilling av alginatbaserte nanopartikler med en 

kombinasjon av sink og kalsium som kryssbindere ved ulike 

forhold 

Da endringer i alginat-CaCl2 ratio og økning i ionestyrken til løsemiddelet ikke ga 

tilfredsstillende nanopartikler, ble det sett på effekten av tilsats av ZnCl2. Det ble først gjort et 

bytte av 10 % CaCl2 med ZnCl2, slik at forholdet mellom CaCl2 og ZnCl2 var 9:1 (w:w). En 

videre reduksjon av CaCl2 ble videre undersøkt, med et kryssbinder-forhold på 8:2 (w:w). 

Alle formuleringene i denne delen av studiet ble laget i 0,05 M NaCl. AlgNP med ratio 65:35 

ble testet. 

a)  

b)  

c)  
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d)  

Figur 6.9: Intensitetskurver av ulik mengde ZnCl2 og CaCl2 som kryssbinder med alginat. Ratio 

alginat-kryssbinder var 65:35. a) 100 % sink, b) 90 % sink, 10% kalsium, c) 80 % sink, 20 % kalsium 

og d) 0% sink, 100 % kalsium 

 

Intensitetskurven ved 100 % ZnCl2 som kryssbinder, altså ingen tilstedeværelse av CaCl2, var 

unimodal, og partikkstørrelsesfordelingen smal. Ved en tilsetning av CaCl2 ble 

intensitetskurven noe bredere. Til slutt, ved 100 % CaCl2, som sett tidligere, var 

intensitetskurven bred og multimodal.  

6.2 Stabilitet av nanopartiklene 

Partiklene som ble testet for stabilitet var kitosanbaserte nanopartikler i kitosan:TPP ratio 

85:15, pektinbaserte nanopartikler i pektin:ZnCl2 ratio 80:20 og alginatbaserte nanopartikler i 

alginat:ZnCl2 ratio 65:35. Polymerkonsentrasjonene var 0,05 % for alle formuleringene, og 

alle ble fremstilt i 0,05 M NaCl. Kitosan-nanopartikler (KitNP) kryssbundet med TPP er 

tidligere vist å ha en god stabilitet, og ble derfor brukt som en kontroll i denne studien(10). 

PekNP og AlgNP kryssbundet med ZnCl2 ble studert da disse formuleringene hadde dannet 

tilfredsstillende nanopartikler ifra tidligere studier, (3, 6, 8) og det ble ikke dannet 

tilfredsstillende partikler med CaCl2 for alginat.  

Studiet gikk over en tidsperiode på 2 måneder. Forandringer i partiklenes egenskaper ble 

studert, mtp. partikkelstørrelse, PDI, zetapotensiale og pH. Utviklingen er vist i figur 6.10-

6.13. 
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Figur 6.10: Partikkelstørrelse målt etter 0 måneder (1 dag etter fremstilling), 1 måned og 2 måneder. 1 

batch av hver formulering ble målt. Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt størrelse fra 3 

paralleller. Punktene uten synlige error bars tilsier en feilmargin mindre enn punktet. 

Kitosan- og alginatpartiklene hadde en svært liten økning i partikkelstørrelse gjennom hele 

varigheten av studiet. Økningen og feilmarginen var såpass liten, som gjorde det enkelt å 

konkludere med at partiklene holdt seg stabile mtp. partikkelstørrelsen.   

 

Pektinpartiklene viste derimot en økning i størrelse allerede etter 1 måned. Det var store 

variasjoner innad i parallellene. Resultater fra de visuelle testene viste en blakket suspensjon 

med mye bunnfall. Denne informasjonen tyder på at partiklene var ustabile og kan ha 

aggregert. Det forklarer veksten i partikkelstørrelse.  
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Figur 6.11: PDI målt etter 0 måneder (1 dag etter fremstilling), 1 måned og 2 måneder. 1 batch av 

hver formulering ble målt.  Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt størrelse fra 3 

paralleller. Punktene uten synlige error bars tilsier en feilmargin mindre enn punktet. 

Både kitosan- og alginatpartiklene hadde en PDI-verdi som holdt seg stabil i 2 måneder. Det 

var ingen tegn til økning, men det ble derimot observert en liten reduksjon for 

alginatpartiklene. For pektinpartiklene ble det observert en økning i PDI-verdi. Den største 

økningen ble sett etter 1 måned. Prøveløsningen ble antatt å inneholde partikler/aggregater 

med stor variasjon i størrelse.  
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Figur 6.12: Zetapotensialet målt etter 0 måneder (1 dag etter fremstilling), 1 måned og 2 måneder. 1 

batch av hver formulering ble målt. Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt størrelse fra 3 

paralleller. Punktene uten synlige error bars tilsier en feilmargin mindre enn punktet. 

Zetapotensialet for alle 3 formuleringene var tilnærmet uforandret etter både 1 og 2 måneder. 

Alginatpartiklene hadde en liten reduksjon i zetapotensiale etter 1 måned, som økte igjen etter 

2 måneder.  
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Figur 6.13: pH målt etter 0 måneder (1 dag etter fremstilling), 1 måned og 2 måneder. 1 batch av hver 

formulering ble målt. Error bars viser forskjellen på lavest og høyest målt størrelse fra 3 paralleller. 

Punktene uten synlige error bars tilsier en feilmargin mindre enn punktet. 

Figur 6.13 viser endringen i pH-verdien til formuleringene. Endringene var små for alle 

formuleringene. Pektinformuleringen startet med en relativt lav pH-verdi (3,9). Det kan antas 

at ikke alle karboksylsyregruppene på polymeren var deprotonerte, siden pKa-verdien til disse 

gruppene er 3,5. 

Oppsummering 

Resultatene fra stabilitetsstudiet viste at både kitosan- og alginatpartiklene beholdt hhv. 

partikkelstørrelse, PDI, zetapotensialet og pH stabil i 2 måneder. De visuelle testene viste 

ingen blakking, større aggregater eller andre visuelle partikler i verken kitosan- eller 

alginatprøvene.  

Pektinpartiklene viste partikkelstørrelsesvekst etter 1 måned, fra 375 nm til 730 nm, og til 

slutt 1449 nm etter 2 måneder. Dette tyder på aggregering av partikler til større aggregater. 

PDI-verdien økte også fra 0,26 til 0,55, som viser til en bred og/eller multimodal 

størrelsesfordeling. Zetapotensialet holdt seg stabil gjennom hele studiet. pH-verdien ble målt 

til å ligge litt over pKa-verdien til karboksylsyregruppene. Den visuelle testen viste kraftig 

blakking, med et hvitt-aktig bunnfall allerede etter 1 måned. En mulig geling kan ha oppstått.  
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6.3 Nanopartiklenes påvirkning på cellers 

permeabilitet 

I denne studien ble det undersøkt tre ulike formuleringer av 0,05 % PekNP og AlgNP i 0,05 

M NaCl. Da AlgNP kryssbundet med CaCl2 ikke dannet tilfredsstillende partikler, ble det 

brukt AlgNP kryssbundet med ZnCl2 (alginat:ZnCl2 ratio 65:35). PekNP formuleringene så ut 

til å la seg kryssbinde både med ZnCl2 og CaCl2 (pektin:ZnCl2 ratio 80:20 og pektin:CaCl2 

ratio 80:20), så begge formuleringene ble dermed undersøkt.  

For å undersøke om partiklene endret permeabiliteten til en utvalgt mukusproduserende 

cellelinje, ble det gjort forsøk på transwell-plater. Den fluoriserende paracellulære markøren, 

karboksyfluoresin, diffunderte i variert grad gjennom en metotreksatbehandlet cellelinje 

(TH29-MTX) avhengig av den endrede permeabiliteten til cellene etter eksponering for 

partiklene. En standardkurve basert på standardløsninger med ulik konsentrasjon av markøren 

(0.2, 0.15, 0.1 og 0.05 m) er vist i figur 6.15. 

Fra en initial visuell test av akseptorbrønnene, så det ut til at cellene som var blitt inkubert 

med partikler kryssbundet med ZnCl2 slapp gjennom mindre karboksyfluoresin enn cellene 

inkubert med CaCl2. Gulfargen fra karboksyfluoresin så ut til å være svakere for cellene 

inkubert med sink enn for de som var inkubert med kalsium. Dette kunne dette bety at ZnCl2 

var mindre toksisk for cellene enn CaCl2. En videre undersøkelse av resultatene gir et annet 

bilde.  

 

Figur 6.15: Standardkurve av fluoriserende carboxyfluorescein. 
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Resultatene fra de 3 ulike formuleringene ble plottet mot standardkurven, og 

konsentrasjonene sees i tabell 6.7. 

 

Tabell 6.7: Konsentrasjon (M) av karboksyfluoresin 2 timer etter eksponering for 0.05 % 

pektinpartikler (kryssbundet med hhv. ZnCl2 og CaCl2, pektin:kryssbinder ratio 80:20) og 0.05 % 

alginatpartikler (kryssbundet med ZnCl2, ratio 65:35) 

Formulering Konsentrasjon karboksyfluoresin i 

donorbrønnen (M) 

Pektin-ZnCl2 0,06 (±0,02) 

Alginat-ZnCl2 0,06 (±0,02) 

Pektin-CaCl2 0,13 (±0,01) 

Kontroll 0,14 (±0,01) 

 

Konsentrasjonen av karboksyfluoresin i donorbrønnen etter 2 timer viste at cellene eksponert 

med partikler kryssbundet med ZnCl2 slapp gjennom mer karboksyfluoresin enn cellene 

eksponert for partikler kryssbundet med CaCl2. Kontrollprøven, som var celler kun inkubert 

med HBSS uten nærvær av partikler, viste en maks-konsentrasjon av karboksyfluoresin, da 

cellene ikke hadde blitt ødelagt og dermed ikke blitt mer permeable og sluppet gjennom 

karboksyfluoresin. Cellene inkubert med CaCl2 så ut til å være intakte, da konsentrasjonen av 

karboksyfluoresin kun var litt lavere enn konsentrasjonen i kontrollprøven.  

For de 3 parallellene med celler eksponert for partikler med ZnCl2, var variasjonen stor 

sammenlignet med parallellene med celler eksponert for partikler med CaCl2. Dette viser at 

cellene ble påvirket av ZnCl2, men at selve celle-laget ikke ble ødelagt.  

Oppsummering 

Cellene eksponert med PekNP og AlgNP kryssbundet med ZnCl2 slapp gjennom en større 

mengde karboksyfluoresin sammenlignet med PekNP kryssbundet med CaCl2. Det ble ikke 

observert noen forskjell mellom hvilken type polymer som ble brukt, da både celler eksponert 

med AlgNP-ZnCl2 og PekNP-ZnCl2 slapp gjennom like mye karboksyfluoresin (0,6 M). Det 
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kan likevel ikke konkluderes med at type polymer ikke har relevans, da parallellene varierte i 

såpass stor grad. Cellene inkubert med PekNP kryssbundet med CaCl2 lakk svært lite og var 

lik kontrollen, som ikke var tilsatt nanopartikler. 

6.4 Mukoadhesive egenskaper til alginatbaserte 

nanopartikler 

For å teste de mukoadhesive egenskapene til AlgNP, ble det utført en ”wash-off” test på 0,05 

% AlgNP kryssbundet med ZnCl2. Studien skulle opprinnelig undersøke AlgNP kryssbundet 

med CaCl2, men da ingen av formuleringene ga tilfredsstillende nanopartikler, ble ZnCl2 

anvendt som kryssbinder. 1 % ikke-fluoriserende alginat ble byttet ut med fluoriserende 

alginat for å kunne detektere partiklene. Formuleringen i denne delen av studien ble laget i 

0,05 M NaCl som løsemiddel. Ratioen som ble benyttet var 65:35, da disse ga best resultater 

fra tidligere forsøk.  

Det ble tatt ut prøver etter 5, 10, 15, 20 og 25 minutter. Resultatet er vist i tabell 6.6.  

Tabell 6.6: Fluorescens signal fra ulike prøver etter tid 

Tid (min) Fluorescens signal 

(kumultativt) 

Fluorescens signal  

(ikke kumultativt) 

% nanopartikler 

løsnet totalt 

5  14734 (±510) 14734 (±510) 32 % (±4,0) 

10  18868 (±437) 4134 (±133) 42 % (±5,0) 

15  28833 (±781) 9934 (±510) 68 % (±4,0) 

20  33722 (±902) 4889 (±221) 80 % (±3,0) 

25  38333 (±1062) 4611 (±160) 92 % (±3,0) 

 

Resultatene ble beregnet via ligningen fremkommet fra standardkurven, og %-vis mengde av 

AlgNP som hadde løsnet ved hhv. 5, 10, 15, 20 og 25 minutter ble funnet.  
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Det interessante å se på var hvor stor andel alginatpartikler som løsnet fra gelatinplaten, og 

hvor lang tid det tok før alle alginatpartiklene var vasket bort.  

Figur 6.14 viser prosentvis andel AlgNP som løsnes fra gelatinplaten plottet mot tid. 

 

Figur 6.14: Mengde alginat løsnet etter vask med PBS som funksjon av tid (min). 3 prøver av en 

batch ble analysert på plateleser for hvert uttak. 

Ut i fra figuren skjer det en løsning av alginatpartikler som kan minne om en kurve for 

forlenget frisetting av legemidler. Det store tapet de første 5 minuttene antas å komme fra 

alginatpartikler som aldri festet seg til gelatinplaten. Etter 5 minutter er 32 % løsnet, og etter 

30 min er alle alginatpartiklene skylt bort. Det observeres en bratt kurve mellom 10 og 15 

minutter, som tyder på at mesteparten av alginatpartiklene renses bort ved dette tidsintervallet.  

Oppsummering 

Resultatene fra mukoadhesjonstesten viste at alginatpartiklene ble værende på gelatinplaten i 

opptil 30 min, med en relativt kontinuerlig løsning. Det ble observert en liten økning i 

mengde alginatpartikler som løsnet etter 10 til 15 minutter.  

Selve metoden trenger en videre utvikling. Flyten av PBS på gelatinbiten var ikke konstant 

eller dekte hele gelatinbiten, prøveuttaket kan forbedres mtp. nøyaktighet, luftfuktigheten og 

temperaturen ble ikke kontrollert og validert og kun 1 batch ble undersøkt. 
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7 Diskusjon 

7.1 Fremstilling av alginat- og pektinpartikler 

kryssbundet med kalsium 

Før fremstillingen av PekNP og AlgNP kryssbundet med kalsium, var det blitt gjort flere 

studier i SiteDel-gruppen på fremstilling av både AlgNP kryssbundet med sink og PekNP 

kryssbundet med sink. Det ble undersøkt hvilke konsentrasjonsområder av alginat og pektin 

som dannet nanopartikler, hvilket løsemiddel og løsemiddelstyrke som egnet seg best, og 

hvilken ratio av polymer-kryssbinder som ga mest tilfredsstillende resultater (3, 6, 8). Målet 

med denne studien var å undersøke om kalsium kan erstatte sink som kryssbinder. Kalsium er 

kjent for sine kryssbindende egenskaper, blant annet ved fremstilling av alginat geler (62). 

Kalsium er i tillegg mindre toksisk enn sink, hvor partikler kryssbundet med sink og løsninger 

med sink alene har vist å ha en cytotoksisk effekt (3). AlgNP kryssbundet med kalsium har 

vist å ha god cytokompatabilitet (63). 

Hensikten med oppgaven var å fremstille tilfredsstillende alginat- og pektinpartikler med 

kalsium som kryssbinder. Partikkelstørrelsen ble sammenlignet med tidligere studier hvor 

sink ble brukt som kryssbinder, for å se om nanopartiklene i denne studien holdt seg innenfor 

en rimelig partikkelstørrelse (3, 6, 8). Zetapotensialet ble undersøkt med hensyn til den 

absolutte verdien. Suspensjoner med høye zetapotensial-absoluttverdier gir mer stabile 

formuleringer, da frastøtningskreftene er større, og aggregatdannelse er mindre sannsynlig. 

pH-verdien for alginat- og pektinformuleringene ble målt for å påse at den ikke var lavere enn 

pKa-verdiene til karboksylsyregruppene (pKa ≈ 3,5) på polymerene. PDI-verdien skulle helst 

ligge under 0,3 for at formuleringen skulle bestå av monodisperse partikler. 

De første formuleringene med kalsium ble laget i 0,05 M NaCl, som var den optimale 

løsemiddelkonsentrasjonen i de tidligere studiene med sink (3, 6, 8). Ved hjelp av målinger av 

partikkelstørrelse, zetapotensiale, pH og PDI, samt en visuell test av prøveløsningene, ble det 

konkludert om kalsium egnet seg som kryssbinder under disse betingelsene. For de 

pektinbaserte nanopartiklene så kalsium ut til å danne tilfredsstillende partikler, men for de 

alginatbaserte nanopartiklene ble ingen tilfredsstillende nanopartikler dannet.  
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Alginat er en negativt ladet biopolymer, med to karboksylsyregrupper. Kalsium, i likhet med 

sink, er et divalent kation, og kan i teorien bindes til negativt ladde karboksylsyregrupper ved 

en pH over 3-3,5. Over denne pH’en blir karboksylsyregruppene deprotonerte og kan danne 

ioniske bindinger med to-verdige ioner som kalsium og sink. For pektin kan samme 

kryssbinder anvendes, da pektin også er en negativt ladet biopolymer. Kalsium er kjent for å 

danne hydrogeler med alginat (64).  

 

Fig. 7.1: Illustrasjon av kalsium kryssbundet via GG-blokken i alginat (64). 

7.1.1 Pektin 

Det ble bestemt at konsentrasjonen av pektin skulle være 0,05 % (w/w). Dette var basert på 

resultatene fra tidligere studier (3, 8). Ulike kalsiumklorid-konsentrasjoner ble undersøkt, og 

påvirkningen av kalsium som kryssbinder på nanopartiklene kunne da evalueres. Det ble 

allerede fra starten av studiet observert tilfredsstillende nanopartikler for pektin kryssbundet 

til kalsium. Partikkelstørrelsen holdt seg relativt lik for alle formuleringene, fra pektin-

kalsium ratio 65:35 til 90:10 (se figur 6.1 a)). Tilførsel av kalsium ga en liten reduksjon i 

partikkelstørrelse sett ift. kontrollprøven, som ikke inneholdt kalsium. Formuleringene ble 

fremstilt i 0,05 M NaCl.  

PDI-verdiene viste en litt annerledes trend. Ved tilsats av kalsium, skjedde det ingen 

endringer fra kontrollprøven. Det så altså ut som at kalsium hadde en reduserende effekt på 

partikkelstørrelsen, men størrelsesfordelingen ble ikke endret. PDI-verdiene lå innenfor det 

tilfredsstillende kravet ved alle formuleringene, også for kontrollen. Dette tydet på at 

pektinbasert nanopartikler ble dannet i nærvær av NaCl, både med og uten tilsats av 

kryssbinder. 
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Zetapotensiale var negativ for alle formuleringene. Det negative zetapotensiale kommer av at 

pektin inneholder karboksylssyregrupper, som er negativ ladet ved pH over deres pKa-verdier 

(pH 3,5). Dette gir nanopartiklene en netto negativ ladning. LM-pektin nanopartikler har ved 

tidligere studier vist å ha et høyt zetapotensiale (65). Zetapotensiale i denne studien lå rundt -

25 mV. Tidligere studier har vist at dersom den absolutte zetapotensial-verdien er over 30 

mV, har formuleringen god kolloid stabilitet (10). Tidligere stabilitetsstudier av pektin-

nanopartikler kryssbundet med sink har vist at en zetapotensiale-verdi rundt -24 mV ga stabile 

nanopartikler (8). 

For pH målingene ble det observert en trend. I kontrollprøven ble pH målt til 3,9 (se tabell 

6.1). Ved tilsats av kalsium økte pH-verdien opp til 5,2 for formuleringen med den høyeste 

kalsiumklorid-konsentrasjonen, med en pektin-kalsium ratio på 65:35. Dette antyder at 

kalsiumkloridløsningen hadde en høyere pH enn pektinløsningen. pH økningen var ikke av 

stor betydning, da den ikke var under pKa-verdien (pH 3.5) for karboksylsyregruppene på 

pektin, og dermed ikke endret ladningen. Det kan også sees på det uendrede zetapotensialet. 

Alle intensitetsplottene for pektinformuleringene var smale og unimodale. Det ble derfor 

antatt at nanopartikler hadde blitt dannet. Pektin løst i 0,05 M NaCl viste seg å danne partikler 

med løsemiddelet, uten kryssbinder. Dette kan skje ved at saltet både ville skjerme de 

elektrostatiske repulsive kreftene mellom pektinkjedene og indusere ”ut-salting” av 

polymersystemet. Dette er også blitt vist i tidligere studier (8).  

 

Figur 7.1: Enkel skjematisk fremstilling av pektin før kryssbinding i (a) vann og i (b) 0,05 M NaCl, 

og etter kryssbinding med divalent ion i (c) vann og i (d) 0,05 M NaCl. Knutepunktene for 

kryssbinding er merket med rødt (8).  
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For å undersøke om en økning i ionestyrken kunne ha en ytterligere effekt på dannelsen av 

pektinpartiklene ved nedgang i PDI-verdien, ble nanopartikkel formuleringen med pektin-

kalsium ratio 85:15 undersøkt. Den eneste endringen som kunne observeres var en reduksjon i 

zetapotensialeverdien ved økt ionestyrke. Det kan antas at ved en økt ionestyrke, vil 

frastøtningskreftene mellom pektinkjedene reduseres, og kjedene komme tettere sammen. De 

negative ladningene på karboksylsyregruppene vil dermed skjermes, og resultere i et lavere 

zetapotensiale. Dette kan i teorien gi mindre stabile nanopartikler, da aggregering lettere skjer 

ved lavere zetapotensiale-verdier.  

Partikkelstørrelsen for pektinpartiklene kryssbundet med kalsium fremstilt i denne studien 

(~540 nm) var større enn partiklene fremstilt med sink i tidligere studier (395 nm) (3). Dette 

kan ha noe med forskjeller i egenskapene til de to kationene å gjøre. Sink-kationer 

kryssbindes i større grad og mer selektivt til andre polymerer sammenlignet med kalsium 

(51). Dette kan antas å også være tilfellet for pektin. Flere selektive interaksjoner mellom 

kation og polymer kan føre til en tettere kryssbinding, og dermed mindre partikkelstørrelser 

(66).  

 

Konklusjon 

Pektin dannet nanopartikler uten nærvær av kryssbinder i 0,05 M NaCl. Tilsats av kalsium så 

ikke ut til å endre andre faktorer enn pH og en reduksjon i gjennomsnittlig partikkelstørrelse. 

Pektinbaserte nanopartikler kryssbundet med kalsium var større enn nanopartikler 

kryssbundet til sink. En endring av ionestyrke på løsemiddelet reduserte zetapotensialet til 

partiklene, og kunne antas å gi en dårligere kolloidal stabilitet. En test på stabiliteten av 

pektinbasert nanopartikler kryssbundet til kalsium ble ikke utført, men kunne vært interessant 

å undersøke. 

En videre undersøkelse av partiklene vha. enten AFM-bilder eller cryo-SEM/TEM kunne vært 

interessant. Bildene kunne gitt informasjon om nanopartikler faktisk ble dannet både med og 

uten kryssbinder, og hvordan løsemiddelet påvirket dannelsen av nanopartikler. 

 

 



70 
 

7.1.2 Alginat 

Den optimale konsentrasjonen av alginat, ved fremstilling av nanopartikler med sink, ble i 

tidligere studier bestemt til å være 0,05 % (w/w) (3, 6). Denne konsentrasjonen ble derfor 

holdt konstant gjennom hele studiet ved fremstilling av alginatbaserte nanopartikler 

kryssbundet til kalsium. Konsentrasjonen av kalsium ble både redusert og økt fra alginat-

kalsium ratio 80:20, som var vist å danne tilfredsstillende nanopartikler i de tidligere studiene 

med sink (3, 6). Endringer av partikkelegenskapene ble observert. Som resultatene i kap. 6.1.3 

viste, ble det ikke dannet tilfredsstillende partikler i noen av alginatformuleringene i 0,05 M 

NaCl. Den optimale partikkelstørrelsen ble anslått å skulle være rundt 200 nm, som var 

rapportert fra tidligere studier med sink som kryssbinder (3, 6). En muligens høyere 

partikkelstørrelse ble akseptert, da dette ble oppdaget å være tilfellet ved fremstilling av 

pektinbaserte nanopartikler. Ved et bytte med kalsium i ratio alginat-kalsium 65:35, lå den 

gjennomsnittlige partikkelstørrelsen på ~300 nm (se figur 6.3 a). Tidligere studier har 

sammenlignet bindings-egenskapene til sink- og kalsiumioner, med alginat. Sink, som forklart 

ved pektin, kan bindes til flere og/eller forskjellige områder, og kryssbindes mindre selektivt 

til alginat (51, 66). Dette kan forklare økningen i partikkelstørrelse for alginatpartiklene 

kryssbundet med kalsium i denne studien.  

En reduksjon i partikkelstørrelse ble observert ved redusert menge kalsium frem til kontrollen 

(alginat-kalsium ratio 100:0) (se figur 63 a)). Partikkelstørrelsen i kontrollprøven var lik 

partikkelstørrelsen i formuleringen med ratio 65:35 (~300 nm). Ved mer tilsats av kalsium 

økte den gjennomsnittlige partikkelstørrelsen. Det kan mulig forklares ved at flere 

intermolekylære bindinger ble dannet, slik at alginatkjedene dannet færre, men større 

partikler. I formuleringene med et lavere innhold av kalsium kan partikkelreduksjonen antyde 

flere intramolekylære kryssbindinger enn intermolekylære kryssbindinger. Hver alginatkjede 

ville da vært bundet tettere sammen, og ha dannet mindre, men flere partikler. 

Formuleringene med en alginat-kalsium ratio mellom 70:30 og 80:20 så ut til å gi partikler 

med en gjennomsnittlig partikkelstørrelse i underkant av 200 nm, og denne trenden fortsatte 

ved videre reduksjon av kalsiummengden, sett bort i fra kontrollen. Ved økende mengde 

kalsium ble det sett en økning i partikkelstørrelse. Formuleringene med de høyeste 

partikkelstørrelsene viser mest sannsynlig dannelsen av større aggregater eller geling som 

oppstår via intermolekylære hydrogenbindinger. Disse intermolekylære hydrogenbindingene 

kan forklares som bindinger mellom de ulike alginatkjedene og enhetene, og gir opphav til 
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større verdier for partikkelstørrelse. Dette samsvarer med at de visuelle testene i tabell 6.3 

som viste mer viskøse løsninger i formuleringene med høyest konsentrasjon av kalsium (ratio 

50:50 og 55:45). 

For å kunne si noe mer om effekten av kalsiumtilsatsen, måtte informasjon fra 

partikkelstørrelsen bli sammenlignet med de tilsvarende PDI-verdiene. Fra figur 6.3 b) lå 

ingen av formuleringene rundt 0,28, som var PDI-verdien oppnådd med sink som kryssbinder. 

En høy PDI viser til en bred størrelsesfordeling for alle formuleringene, som betyr store 

forskjeller i partikkelstørrelse innad i en formulering. 3 av formuleringen hadde en noe lavere 

PDI enn de andre; alginat-kalsium ratio 70:30, 75:25 og 80:20. Ved både en reduksjon og 

økning av kalsium fra disse ratio, steg PDI-verdien. For formuleringene med ratio 85:15 og 

oppover var PDI-verdien tilnærmet lik 1. Til tross for en reduksjon i partikkelstørrelse, vil en 

så høy PDI tilsi et fravær av uniforme partikler.  

Den høye PDI-verdien tilsier at det ikke ble dannet stabile partikler. En nærmere observasjon 

av intensitetskurvene viste multimodale og brede kurver (se figur 6.4). Dette kan indikere 

fravær av partikler. For å finne ut om ionestyrken av løsemiddelet kunne påvirke de høye 

PDI-verdiene og multimodale intensitetsplottene, ble ionestyrken økt fra 0,05 M NaCl til 0,1 

M og 0,15 M.  

Endringen i ionestyrke ble testet på 3 ulike formuleringer med alginat:kalsium ratio 60:40, 

65:35 og 70:30. Noe malere og mindre multimodale intensitetsplott ble observert i samsvar 

med økende ionestyrke. Partikkelstørrelsen til de tre undersøkte formuleringene ble redusert, 

og en liten reduksjon i PDI-verdien ble observert. Dette kunne antyde at en økt konsentrasjon 

av NaCl gjorde at flere av de repulsive kreftene ble skjermet, og førte til en sammentrekning 

av alginatkjedene, slik at dannelsen av mindre partikler skjedde.  

Pga. de fortsatt høye PDI-verdiene og en topp ved ~9000 nm i intensitetsplottene ved alle 

formuleringene, var det fortsatt aggregater til stedet i alginatformuleringene ved ratio 60:40, 

65:35 og 70:30. Det kunne vært interessant og undersøkt formuleringene i alginat-kalsium 

ratio 75:25 og 80:20, som ga noe bedre intensitetsplott i 0,05 M NaCl. 

Zetapotensialet for alle alginatformuleringene var negative. Dette er grunnet at alginat 

inneholder negativt ladde karboksylsyregrupper, som gir en netto negativ ladning. Det 

absolutte zetapotensialet var høyt ved alle formuleringene. Zetapotensialet for 

kontrollformuleringen (-38,7 mV) var litt høyere enn for formuleringene med tilsats av 
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kalsium (~32-34 mV). Dette kan forklares ved at kalsium kryssbindes til noen av de negativt 

ladde karboksylsyregruppene, og dermed skjermer ladningen, som gir en redusert 

zetapotensialeverdi. Zetapotensialet beskriver stabiliteten av partikler/dråper i en 

suspensjon/emulsjon. Verdiene for zetapotensialet observert for alle alginatformuleringene 

antyder høy stabilitet, dersom tilfredsstillende nanopartikler hadde vært tilstede (>30 mV). 

Det var ikke mulig å måle zetapotensialet for formuleringene fremstilt i de høyere 

saltkonsentrasjonene, da elektroden brukt under måling ikke tålte den høye konduktiviteten.  

pH-verdiene endret seg med ca. 2 pH-enheter (se tabell 6.3). I formuleringene med lavest 

tilsats av kalsium (50:50) var pH-verdien (3,9) målt til å være litt over pKa for 

karboksylsyregruppene i alginat (3,5). Den lave pH-verdien, sammen med den høye PDI-

verdien og partikkelstørrelsen til formuleringen med alginat-kalsium 50:50, kan forklares ved 

at en mulig nettverksdannelse og geling hadde skjedd. Dette kunne også sees på den økte 

viskositeten til formuleringene i alginat-kalsium ratio 50:50 og 55:45. Geling er kjent for å 

oppstå når alginatløsninger kryssbindes til divalente kationer som kalsium ved lav pH (49). 

Selv om pH-verdien lå over pKa-verdien er det mulig at ikke alle karboksylsyregruppene var 

fullstendig deprotonerte, slik at hydrogenbindinger kunne dannes, og geling skje.  

Til slutt i denne delen av studiet ble det undersøkt hvordan sammensetningen av kalsium og 

sink i ulike kryssbinder-forhold ville påvirke dannelsen av alginatpartikler. Det ble observert 

en svak forbedring av intensitetsplottene ved tilsats sink. Ved formuleringen med kryssbinder-

forholdet mellom sink-kalsium 90:10, hvor kun en liten mengde kalsium var tilstede, ble 

intensitetskurvene bredere, og toppen ved ~9000 nm ble observert. Denne toppen antyder at 

en aggregering av alginatkjedene skjer dersom kalsium er tilstede i formuleringen.  

 

Konklusjon 

Ingen tilfredsstillende nanopartikler ble dannet for alginat kryssbundet med kalsium. En 

videre undersøkelse av hvorfor kalsium, som er et divalent kation, ikke danner nanopartikler 

med alginat kunne vært interessant å se.  
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7.2 Stabilitet av nanopartiklene 

Nanopartikler har en tendens til å kunne aggregere og danne større aggregater over tid. Dette 

skjer dersom de repulsive kreftene mellom partiklene blir mindre enn de tiltrekkende kreftene. 

En suspensjon vil over tid kunne aggregere og danne et flokkulat, som videre kan sedimentere 

og danne et hardt bunnfall som ikke oppløses ved omrysting. I følge Jonassen et al. avhenger 

stabiliteten av kolloide formuleringer på deres evne å motstå flokkulering eller aggregering 

(10). Stabiliteten av de fremstilte kitosan-, pektin- og alginat-nanopartiklene ble undersøkt 

over en periode på 2 måneder. Faktorene det ble sett på var forandring i partikkelstørrelse, 

PDI-verdi, zetapotensiale og pH. I tillegg ble det utført visuelle tester underveis.  

Da tilfredsstillende partikler med kalsium som kryssbinder ikke ble oppnådd, ble det gjort 

stabilitetsstudier på 3 andre formuleringer med ratio; Kitosan-TPP (85:15), alginat-sink 

(65:35) og pektin-sink (80:20). Kitosan-TPP i ratio 80:20 og 85:15 er tidligere vist å ha god 

stabilitet i 0,05 M NaCl (3, 10). Kitosan-TPP i ratio 85:15 ble brukt som en kontroll. Pektin- 

og alginatpartiklene kryssbundet med sink i de overnevnte ratio dannet tilfredsstillende 

nanopartikler i andre studier gjort i SiteDel-gruppen, FAI, UiO (3, 6, 8). I denne studien 

sammenlignes resultatene med resultatene fra de fremstilte nanopartiklene i den siste studien 

gjort av Pistone et al. (2017).  

I løpet av 2 måneder ble det observert svært få endringer i partikkelstørrelse, PDI, 

zetapotensialet og pH for de alginat- og kitosanbaserte nanopartikkel-formuleringene.  

Kitosanpartiklene hadde, etter 24 timer, den minste partikkelstørrelsen og PDI-verdien, samt 

en relativt høy absolutt zetapotensial-verdi. Ved et høyt absolutt zetapotensiale er de repulsive 

kreftene større enn de tiltrekkende, og aggregering blir ikke fremmet. For alginatpartiklene 

ble det observert en liten økning i partikkelstørrelse i løpet av stabiltetsstudien, men ikke av 

stor betydning for stabiliteten. Den absolutte zetapotensial-verdien for alginatpartiklene var 

den høyeste målt (~30mV) (se 6.12).  

For pektinpartiklene ble det observert en stor økning i både partikkelstørrelse og PDI-verdi 

etter kun 1 uke. Større aggregater eller geling var antatt å være tilstede. Den absolutte 

zetapotensiale-verdien holdt seg stabilt, men var i utgangspunktet relativt lavt, ca. 15mV. 

Dermed var ikke frastøtingen mellom partiklene like stor som for de kitosan- og 

alginatbaserte nanopartiklene.  
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En lignende stabilitet for pektinbaserte nanopartikler er blitt observert i tidligere studier (3, 8). 

Jonassen et al. (2012) observerte aggregater og flokkulater av pektinpartikler kryssbundet 

med sink etter 1 måned. Alginatpartiklene kan ha en bedret stabilitet, fordi at sink har en 

høyere affinitet til alginat enn pektin. Alginat har i tillegg en høyere ladningstetthet, som gjør 

at det kreves en høyere sinkklorid-konsentrasjon i alginatformuleringene enn i 

pektinformuleringene for å få dannet tilfredsstillende nanopartikler (3). En konsekvens av 

dette kunne være at det ble dannet færre bindinger til alginat enn til pektin, og gjorde at 

zetapotensialet økte og gjorde alginatpartiklene mer stabile. 

De visuelle testene viste også en tydelig blakking av pektinformuleringen. Allerede etter 24 

timer var pektinformuleringen mer hvitaktig enn for de to andre prøvene. Løsningen virket 

mer viskøs sammenlignet med de to andre formuleringene etter 2 måneder. Tilstedeværelse av 

kryssbinder sammenlignet med pektinbaserte nanopartikkel-formuleringer uten kryssbinder er 

også vist å gi en redusert stabiliteten (8). Sink kan fremme interpartikulær kryssbinding, slik 

at flokkulering enklere kan inntre.  

Konklusjon 

Av de 3 nanopartikkel-formuleringene testet, viste de pektinbaserte nanopartiklene lav 

stabilitet. Den lave zetapotensialeverdien, som økte aggregeringstendensen, sammen med den 

lave pH-verdien kan forklare den reduserte stabiliteten. Kitosan- og alginatpartiklene viste en 

god stabilitet.  

7.3 Nanopartiklenes påvirkning på cellers 

permeabilitet 

Biokompatibilitetsstudier burde alltid utføres ved fremstilling av nye legemidler som har som 

hensikt å ha en forlenget virketid på biologisk vev. Studier utført på cytotoksisiteten av 

polymerbaserte nanopartikler mot bukkale cellelinjer er blitt utført ved flere studier (3, 67). 

Det kunne vært interessant å se hvordan alginat og pektinbaserte nanopartikler kryssbundet 

med sink og/eller kalsium påvirket celler dekket av mukus (slim) sammenlignet med celler 

uten et mukuslag (bukkale celler), da det er oppdaget at mukus spiller en viktig rolle for 

absorpsjonen av nanopartikler (35). 
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En relevant in vivo modell-membran er fordelaktig for et in vitro permeabilitetsstudie. HT29-

cellelinjen er, som Caco-2 cellelinjen, en human kolon adenocarcinoma cellelinje som 

spontant differensierer til et monolag av polariserte enterocytter bundet sammen via ”tight-

junctions” (68). Ved en behandling med metotreksat over en tidsperiode på 6 måneder vil 

HT29-cellene differensiere til en blanding av mukusproduserende slimceller og enterocytter 

(69, 70). Cellene ble dyrket i 2 uker før permeabilitetstesten ble utført, slik at et lag av mukus 

fikk tid til å bli dannet. 

Permeabilitetstesten baserte seg på å undersøke hvordan PekNP-sink, AlgNP-sink og PekNP-

kalsium formuleringer påvirket permeabiliteten til cellelinjen HT29-MTX etter eksponering i 

2 timer. Dette ble gjort ved å måle mengde permeert paracellulær-markør (karboksyfluoresin) 

for de 3 formuleringene.  

AlgNP-sink og PekNP-sink ble vist å påvirke permeabiliteten til cellene i stor grad. En 

forskjell i permeert karboksyfluoresin ble observert sammenlignet med kontrollen, som 

bestod av celler ikke eksponert for nanopartikler. Dette samsvarer med tidligere studier gjort 

med de samme nanopartiklene, men på bukkale celler (3). For cellene eksponert med AlgNP-

kalsium ble permeabiliteten til cellelinjen lite forandret sammenlignet med den negative 

kontrollen. Adamczak et al. (2016) beskriver lignende funn ved alginat- og pektinbelagte 

liposomer på HT29-MTX-celler (71). Den økte permeabiliteten vist for AlgNP-sink og 

PekNP-sink kom antageligvis fra nærværet av sink, da resultatene fra PekNP-kalsium ikke så 

ut til å gjøre cellene mer permeable.  

Sink har vist å være cytotoksisk for mange ulike celletyper (72, 73). For at sink skal kan bli 

tatt opp av celler må det befinne seg fritt. Opptak inn i celler skjer via så kalte ZIP-

transportører som har affinitet til sink og mange ulike metallioner (74). I de undersøkte 

nanopartikkel-formuleringene kunne det ha vært en andel av fritt sink til stedet, eller så ble 

sink frigjort under selve testen. Mengde bundet sink i formuleringene ble ikke undersøkt før 

cellene ble eksponert for nanopartiklene. Det kunne vært interessant å se andelen fritt sink, og 

muligens fått en mekanisme for de permeabilitetsøkende effektene til nanopartiklene 

kryssbundet med sink. 

Celle-laget ble derimot ikke ødelagt ved eksponering av noen av formuleringene. Selv om 

nanopartiklene viste permeabilitetsøkende egenskaper (særlig for cellene eksponert for sink) 

betydde det ikke at de var cytotoksiske. Negativt ladde polymere som alginat og pektin kan 
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påvirke ”tight-junctions” ved å chelatere kalsium, og på den måten øke permeabiliteten uten 

at cellene blir skadet (75).  

Sammenlignet med studier gjort på celler som ikke produserer slim (Caco-2, TH29 etc.) 

kunne det antas at mukuslaget virket som en beskyttende barriere. Mukuslaget er funnet å ha 

egenskaper som forsinker internaliseringen av stoffer inn i slimcellene (76). Det er tidligere 

blitt spekulert i at dette laget kan beskytte cellene mot påvirkningen av sink, noe denne 

studien viser at det antageligvis ikke gjør (3).  

Initialt viste en synlig inspeksjon av akseptorbrønnen at cellene eksponert for sink inneholdt 

mindre gulfarge (karboksyfluoresin) enn cellene eksponert for kalsium. Det ble først antatt at 

sink var mindre toksisk, da mengden karboksyfluoresin så ut til å være mindre hos celler 

inkubert med sink sammenlignet med kalsium. Denne første antagelsen kunne komme fra at 

cellene inkubert med sink var blitt mer irritert, og derfor slapp ut større mengder mukus for å 

beskytte seg. Gulfargen fra karboksyfluoresin ble fortynnet, og antagelsen om at mindre 

mengde karboksyfluoresin ble permeert var feil. Resultatene fra fluorescensmålingene ligner 

resultater fra tidligere studier med alginatbaserte nanopartikler kryssbundet med kalsium, 

hvor cellene eksponert var lever-kreft celler (77). Kalsium ser ut til å ha en god 

biokompatibilitet med flere typer celler, og som vist i denne studien, også mukusproduserende 

celler. 

De store variasjonene i parallellene med sink kunne tyde på at cellene i stor grad ble påvirket 

av sink, men ikke helt ødelagt. Det kunne vært interessant å undersøke andre konsentrasjoner 

av sink eller kalsium over en lengre tidsperiode. 

Dette var en in vitro studie og kan derfor ikke nøyaktig gjenskape forholdene i munnhulen. I 

en tidligere studie har det kommet frem at in vitro forsøk noen ganger kan være mer sensitivt 

enn in vivo forsøk (78). Cellelinjen i denne studien ble eksponert for nanopartiklene i 2 timer. 

Fornyelsestiden til orale epitelceller er mellom 3-8 dager. Ved å bruke de sink-kryssbundne 

nanopartikkel-formuleringene i korte perioder er det ikke sikkert formuleringene ville gitt 

permanent skade på humant epitel. Det er i tillegg ofte høyere konsentrasjoner av sink i 

produkter i klinisk utprøvning, enn det som ble testet i denne studien (79, 80). 

Kalsium ble i denne delen av studiet vist å være en mer biokompatibel kryssbinder enn sink. 

Ved eksponering av sink på mukusproduserende celler viser sink å øke permeabiliteten 
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sammenlignet med de ikke-eksponerte cellene, og sammenlignet cellene eksponert med 

kalsium. 

7.4 Mukoadhesive egenskaper til alginatbaserte 

nanopartikler 

I denne delen av studien ble en test av de mukoadhesive egenskapene til alginatbaserte 

nanopartikler kryssbundet med sink undersøkt vha. en tidligere utviklet retensjonsmodell (60). 

Resultater fra tidligere studier på alginatbaserte nanopartikler og deres bioadhesive 

egenskaper tilsier en moderat bioadhesjon (81). Det er i flere studier prøvd å øke de 

bioadhesive egenskapene ved å tilsette velkjente bioadhesive polymere, som kitosan (82, 83). 

Det ble bestemt å utføre testen in vitro på gelatin som en modell for munnslimhinnen. Gelatin 

er en hydrofil biopolymer som inneholder både sure og basiske funksjonelle grupper. Dette 

gjør at det kan binde polymerer via en polyelektrolytt-kompleksdannelse (84). Gelatin vil 

kunne interagere med de negative alginatpartiklene, på en lignende måte som mukoadhesjon 

vil kunne skje mellom nanopartikler og epitelceller. Dannelsen av en adhesiv binding mellom 

nanopartikler og en biologisk membran som munnhulen skjer via to steg; først, den initiale 

kontakten mellom overflaten til polymeren og overflaten til den biologiske membranen. 

Deretter skjer en sekundær binding via ikke-kovalente interaksjoner. Bindingen skjer ikke 

direkte med epitelet, men med slimhinnen mellom polymeren og epiteloverflaten (11).  

For å etterligne humant spytt ble en fosfatbufret saltløsning (pH 6,8) brukt. PBS ble valgt da 

det har i tidligere studier blitt  anvendt som kunstig spytt (60, 67). Denne løsningen ble også 

valgt da den er enkel og reproduserbar å fremstille. Det er fortsatt noen svakheter ved bruk av 

PBS, som forskjeller i reologiske egenskaper og elektrolyttinnholdet sammenlignet med 

humant spytt (60).  

Ut ifra resultatene så det ut til at de alginatbaserte nanopartiklene viste en svak adhesjon til 

gelatinet. Gelatinbiten testen ble utført på hadde derimot ikke et mukuslag på overflaten. 

Dette er vist å være viktig for de bioadhesive egenskapene til nanopartikler (35). Det kunne 

vært interessant, for dette oppsettet, å teste formuleringen på en mukusproduserende 

cellelinje, hvor alginat-nanopartiklene kunne dannet interaksjoner med mukuslaget.  
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Da denne testen var en in vitro test kan det ikke antas at resultatene observert i testen som ble 

gjort, ville samsvart med in vivo forhold. Det ble kun utført én parallell, på én alginatbasert 

nanopartikkel-formulering. Det var derfor ikke mulig å sammenligne resultatene med andre 

polymerbaserte nanopartikler. Dette kunne gitt en mindre usikkerhet og et større bilde av den 

faktiske adhesjonen til alginat-nanopartiklene.  

Metoden krever en videreutvikling, da det fortsatt er noen faktorer som ikke er blitt tatt 

hensyn til. Ved en videreutvikling for å få kontroll på luftfuktigheten, samt få til et mer 

nøyaktig uttak og overføring av prøvene, kan metoden bli fullstendig. 

 



79 
 

8 Konklusjon 

Målet med denne studien var å fremstille nanopartikler basert på biopolymerene pektin og 

alginat kryssbundet med Ca2+ og Zn2+. Det var ikke var mulig å fremstille alginatbaserte 

nanopartikler med kalsium som kryssbinder ved de betingelsene som ble satt for studiet. 

Variasjon av kalsiumklorid-konsentrasjoner, endringer i ionestyrke på løsemiddelet og en 

tilsats av små mengder sink som kryssbinder ble undersøkt for å prøve å fremme dannelsen av 

nanopartikler. Det ble kun, ved en økning i løsemiddelets ionestyrke, observert en liten 

reduksjon i partikkelstørrelse og en noe smalere størrelsesfordeling. Ved tilsats av sink som 

kryssbinder ble intensitetskurvene smalere og mer unimodale. 

Pektinbaserte nanopartikler med kalsium som kryssbinder ga tilfredsstillende resultater for 

alle formuleringene fremstilt. Det kan fortsatt ikke konkluderes med at kalsium er en egnet 

kryssbinder, da pektin-nanopartikler ble dannet i kontrollprøven (uten nærvær av 

kryssbinder). Ved endringer i kalsiumklorid-konsentrasjoner og løsemiddelstyrken ble det 

ikke observert betydelige forskjeller. Nanopartiklene i kontrollprøven hadde en større 

gjennomsnittlig partikkelstørrelse enn nanopartiklene kryssbundet til CaCl2. Resultatene tydet 

på at et monovalent salt som NaCl fremmet dannelsen av nanopartikler, slik at pektin uten 

nærvær av kryssbinder dannet tilfredsstillende nanopartikler, men at en tilsats av CaCl2 ga 

mindre partikler via en mulig kryssbinding mellom polymerkjedene. 

Stabilitet ble testet for nanopartiklene som bestod av alginat- og pektin kryssbundet med sink, 

og kitosanbaserte nanopartikler kryssbundet med TPP. Både nanopartiklene basert på alginat 

og kitosan viste en god stabilitet over en tidsperiode på 2 måneder. Nanopartiklene basert på 

pektin viste en redusert stabilitet allerede 1 måned etter fremstilling.  

Tre ulike nano-partikkelformuleringer av hhv. pektin kryssbundet med sink, pektin 

kryssbundet med kalsium og alginat kryssbundet med sink ble undersøkt mtp. på deres 

påvirkning på permeabiliteten til en utvalgt mukusproduserende cellelinje. Det ble sett at for 

cellene eksponert for nanopartikler kryssbundet med sink (både de pektin- og alginatbaserte 

nanopartiklene) ble permeabiliteten økt i en større grad enn for cellene eksponert for 

nanopartikler kryssbundet med kalsium. Det ble kun observert en liten forskjell i 

permeabiliteten til cellene eksponert for nanopartikler kryssbundet med kalsium 

sammenlignet med kontrollen (som ikke inneholdt nanopartikler). Kalsium kan derfor være en 
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interessant kryssbinder for nanopartikulære systemer til bruk i munnhulen, hvor en god 

biokompatibilitet er viktig.  

De mukoadhesive egenskapene til partiklene ble testet for en av de alginatbaserte 

nanopartiklene kryssbundet med sink vha. en in vitro metode basert på tidligere studier. Det 

ble observert en adhesjon av alginat-nanopartikler til gelatin i et tidsrom på 30 minutter. I 

denne delen av studiet ble kun én nanopartikkel-formulering testet. Pga. at metoden og 

oppsettet for testen av mukoadhesjon ikke var fullstendig, kan det ikke konkluderes med at 

alginatbaserte nanopartikler kryssbundet med sink har gode mukoadhesive egenskaper. En 

videreutvikling av denne metoden kunne vært interessant for videre studier.  
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