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Sammendrag 

Hensikt: Fremstille bioadhesive liposomer med innkapslet glyserol for fukting av 

slimhinnene i munnhulen. 

Metode: Liposomer med ulike lipidsammensetninger ble tillaget ved to like metoder og med 

to nøytrale polymerer hvor en av metodene er en one-pot-metode. Denne metoden innebærer 

å hydrere lipidfilmen med en polymerløsning i motsetning til å dryppe liposomer over i en 

polymerløsning som gjøres ved konvensjonell metode. Dispersjonene ble karakterisert for 

størrelse og zetapotensial. Utvalgte formuleringer ble testet for stabilitet, interaksjon med 

mucin og frisetting ved 35 grader.  

Resultater og diskusjon: HEC-90 viste ingen tydlig interaksjon med liposomene. HM-HEC 

viste interaksjon med alle liposomene vist med endring av størrelse og zetapotensial. 

Liposomer med HM-HEC ble innkapslet med glyserol. Glyserol lot seg innkapsle i 

liposomene. De fleste one-pot-liposomene viste dårlig stabilitet. Lipidsammensetningen med 

soyaPC/10 mol% DOTAP ga de mest stabile liposomene i denne oppgaven. Innkapsling av 

glyserol viste en negativ innvirkning på stabiliteten for flere av formuleringene. SoyaPC-

DOTAP-liposomer med HM-HEC ble testet for interaksjon med mucin. Det ble vist en 

beskjeden endring i turbiditet og zetapotensial i kombinasjon av en stor endring av størrelse. 

Dette indikerer at mucin tildekker liposomene i en ikke-kompakt konformasjon. Bruk av HM-

HEC ved konvensjonell metode reduserte frisettingen av carboxyfluorecein fra liposomer med 

innkapslet glyserol ved tillaging ved konvensjonell metode. Ved one-pot-metoden ble 

frisettingen økt i forhold til liposomer uten HM-HEC. One-pot-liposomene hadde en raskere 

frisetting og dårligere stabilitet kan skyldes en svekkelse av membranen grunnet interaksjon 

mellom polymeren og innsiden av liposomene. Simulering av frisetting av CF og interaksjon 

med mucin har imidlertid noen svakheter når det gjelder å simulere bruk i munnhulen. 

Konklusjon: HM-HEC danner liposom-polymerkomplekser ved tillaging konvensjonell 

metode og one-pot-metoden. De testede formuleringene med HM-HEC lar seg innkapsle med 

glyserol. Blant lipidsammensetningene viste SoyaPC/DOTAP den beste stabiliteten. 

SoyaPC/DOTAP-liposomer med HM-HEC kan være en lovende kandidat for lindrende tørr 

munn. Imidlertid må det bedre metoder til for å simulere bruk i munnhulen. Funnene i denne 

oppgaven kan være grunnlag for videreutvikling av metodene hvor elementer fra one-pot-

metoden kan benyttes for å øke frisettingen fra liposomene der dette er ønskelig. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Xerostomi er en tilstand hvor pasienten gir en subjektiv beskrivelse av tørrhet i munnen. 

Tilstanden forbindes ofte med nedsatt spyttproduksjon, men forekommer også hos individer 

hvor det fremstår som at spyttproduksjonen er normal. Saliva har en essensiell rolle for å 

opprettholde en god munnhelse blant annet ved å beskytte og smøre overflater i munnhulen, 

rengjøring av munnhulen av gjennom en kontinuerlig sekresjon og gjennom sin 

antimikrobielle aktivitet(Punj 2018). Xerostomi kan gi plager som kan rangeres fra milde 

plager til plager som betydelig går ut over livskvaliteten. Med manglende produksjon av 

saliva eller med saliva av dårlig kvalitet kan det forekomme komplikasjoner som økt 

forekomst av karies, såre slimhinner, hyppige candida-infeksjoner og problemer med å 

snakke(Han, Suarez-Durall et al. 2015).  

Mer enn 75% av personer over 65 år bruker minst ett legemiddel som kan påvirke 

spyttproduksjonen (Chrischilles, Foley et al. 1992).  Årsaker til tørr munn kan også være 

sykdommer som for eksempel sjøgrens syndrom, dårlig behandlet diabetes melitus. 

Spyttkjertlene kan også få redusert funksjon ved strålebehandling i nakke- og hoderegionen 

ved kreft(Han, Suarez-Durall et al. 2015). 

Behandlingen av tørr munn går i dag på å stimulere spyttproduksjonen ved bruk av sukkerfrie 

pastiller eller med bruk av geler for å substituere saliva. Disse metodene kan gi lindring når i 

det man administrerer det, men effekten er ikke vedvarende. Av preparater med forlenget 

virketid finnes xylimelts, en tablett med mocuahdesiv side som festes i gommen og frigir 

xylitol over tid. Siden de fleste av preparatene har kort virketid er det behov for flere 

preparater med lengere virketid, blant annet for å gi lindring over natten. 

En blanding av 17% glyserol og vann har blitt brukt i institusjoner for lindring av tørr munn. I 

en randomisert kontrollert studie viser denne blandingen den best lindring mot xerostomi rett 

etter administrering sammenlignet med preparatene Salient og Aequasyal (Kvalheim, 

Marthinussen et al. 2019). Imidlertid er det ikke vist noen effekt etter 2 timer. Ut fra dette kan 

en formulering med glyserol med affinitet til slimhinnene og forsinket frisetting være av 

interesse. 
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1.2 Hensikten med oppgaven 

Oppgaven har som overordnet mål å fremstille stabile bioadhesive liposomer med innkapslet 

glyserol som fukter slimhinnen i munnhulen og som kan gi lindring ved tørr munn. For å 

oppnå dette settes følgende delmål: 

1. Kartlegge interaksjon mellom ulike liposomer og utvalgte polymerer ved to ulike 

fremstillingsmetoder i fosfatbuffer og ved innkapsling av glyserol 

2. Kartlegge stabiliteten ved lagring til utvalgte liposomformuleringer 

3. Vurdere egnethet for bruk i munnhulen for utvalgte formuleringer gjennom å 

undersøke interaksjon med mucin og frisetting av modellsubstans fra liposomene. 

1.3 Forkortelser 

 

CF - carboxyfluorecein 

DOTAP – 1,2-dioleoyl-3-trimetylammonium-propan 

EggPG – Egg fosfatidylglyserol 

HEC-90 - Hydroxyetylcellulose 

HM-HEC – Hydrofobmodifisert hydoksyetylcellulose 

PB - Fosfatbuffer 

PBG – Fosfatbuffer med glyserol 

PDI - polydispersitetsindeks 

SoyaPC – Soya fosfatidylkolin 
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2 Teori 

2.1 Munnhulen 

Slimhinnene i munnen består av et tynt lag av epitelceller med 50-500µm tykkelse og utviser 

en raskere celledeling enn epitelceller i huden. Unntatt fra epitel i gommen og i deler av 

tannkjøttet består slimhinnene av et tynt lag med ikke-keratiniserte epitelceller som også 

innebærer at disse overflatene ikke har et hornlag (Haschek, Rousseaux et al. 2010). 

Munnhulen har en høy grad av vaskularisering (Tsibouklis, Middleton et al. 2013) og grunnet 

det tynne epitellaget og manglende hornlag er munnhulen en aktuell inngangsport for 

administrering av legemiddelsubstanser til systemisk sirkulasjon (Haschek, Rousseaux et al. 

2010).  

Mesteparten av spyttet, om lag 90%, sekreres i munnhulen produseres i de større kjertlene 

glandula parotis, glandula submandibularis og glandula sublingualis (figur 1). Rund om i 

munnhulen er det også små spyttkjertler som er distribuert rundt om i munnhulen(Punj 2018).  

 

Figur 1. Anatomisk plassering av de ulike spyttkjertlene. Hentet fra og bearbeidet (Punj 2018) 

Når spyttet dannes lages det først et primært sekret som sekreres ut i lukkede mikroskopise 

sekretoriske enheter kalt acini. Aciniene har en indre overflate med ett lag med epitelceller. 

Epitelcellene i aciniene sekrerer ulike substanser som mucin, enzymer og ioner. Grunnet 

sekresjonen av ioner vil vann fra vevsvæsken sekreres med osmose noe som gjør at det 
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primære sekretet vil være isoton med blodet eller svakt hypertont. Innen utførselen av det 

primære sektretet skjer det en ionetransport hvor spyttet får en tilførsel av hydrokarbonationer 

og hvor natriumklorid absorberes tilbake til vevet. Dette gjør at spyttet som sekreres ut i 

munnhulen har en lavere osmolaritet enn vann. Aciniene er omringet av kontraktile 

myoepitelceller som ved stimulering gjør at sekretet føres ut i utførselskanaler og til slutt ut i 

munnhulen (Sand, Sjaastad et al. 2006, Punj 2018). De sekretoriske cellene i muciniene kan 

være serøse eller mukøse og gjør at de ulike aciniene kan sekrere spytt med varierende 

viskositet(Punj 2018). 

Selv om så mye som 99% av spyttet består av regnes spyttet for å ha en kompleks 

sammensetning. Blant ionene og de organiske forbindelsene i spyttet finner man mucin, 

amylase, lipase, lysozym, antistoffer og hydrogenkarbonationer(Sand, Sjaastad et al. 2006). I 

denne oppgaven er mucin av interesse fordi munnhulen er dekket av denne forbindelsen og en 

interaksjon mellom mucin og en legemiddelformulering kan innebære mukoadhesive 

egenskaper.  

2.2 Tørr munn 

Tørr munn kan beskrives som xerostomi som er tilstand hvor pasienten gir en subjektiv 

beskrivelse av tørrhet i munnen eller hyposalivasjon som er redusert sekresjon av spytt. 

Manglende spyttproduksjon kan skyldes nedsatt funksjon av spyttkjertlene som ved 

komplikasjon ved strålebehandling i nakke- og hoderegionen, bivirkninger av legemidler eller 

underliggende sykdom som for eksempel Sjøgrens syndrom eller dårlig kontrollert 

diabetes(Han, Suarez-Durall et al. 2015). 

Manglende standarder for diagnostisering av xerostomi er en utfordring for sammenligning av 

epidemiologiske data og av epidemiologiske studier er det presentert sprikende prevalens av 

xerostomi fra 0,9% til 46% (Orellana, Lagravere et al. 2006). Tross for sprikende data er det 

grunn til å gå ut fra at tørr munn er eller vil bli et utbredt problem. Med medisinske fremskritt 

vil befolkningen stadig bli eldre og en epidemiologiske studie (Liu, Dion et al. 2012) viser en 

økende prevalens av tørr munn med alder. Ut fra noe eldre data er det vist at 75% av personer 

over 65 år bruker minst ett legemiddel som kan gi redusert spyttsekresjon (Chrischilles, Foley 

et al. 1992). Legemiddelindusert munntørrhet er en sannsynlig årsak til den økte prevalensen 

blant eldre.  
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Siden spyttet har en viktig rolle i å opprettholde en god munnhelse kan tørr munn medføre 

komplikasjoner. Dette inkluderer økt risiko for erosjonsskader, karies, periodontitt og 

candida-infeksjoner og irritasjon og sårhet i munnhulen. Noen har også problemer med å 

snakke (Han, Suarez-Durall et al. 2015). Symptomene og komplikasjonene kan variere fra å 

være milde og til å betydelig påvirke livskvaliteten (Memtsa, Tolia et al. 2017). 

På markedet finnes det preparater mot tørr munn deriblant sukkerfrie pastiller som skal 

stimulere sekresjonen og topikale midler. Blant de topikale midlene er det ingen sterke data 

som tyder på at disse er effektive for å lindre tørr munn (Furness, Worthington et al. 2011). 

Kolinergika som for eksempel pilokarpin gir økt ustimulert spyttproduksjonen (Yang, Liao et 

al. 2016), men er ikke egnet for alle. En blanding av glyserol og vann har blitt brukt i 

instutisjoner og en klinisk studie viser lindring av xerostomi. Imidlertid er ikke effekten 

vedvarende og det var ingen effekt etter 2 timer (Kvalheim, Marthinussen et al. 2019). 

2.3 Liposomer  

Fosfolipiders amfotære egenskaper beskrives ved at de har et hydrofilt hode og to lipofile 

haler. Ved dispergering i et vandig medium vil de lipofile halene gå sammen for å skjerme 

mot det vandige mediet og danne vesikler. Disse vesiklene er eksemler på liposomer. 

Partiklene dannes spontant når disse lipidene dispergeres i et vandig medium. Dobbeltlagene 

med fosfolipidene omslutter vandige miljøer og innebærer at vannløselige substanser kan 

innkorpores i kjernen og at fettløselige substanser kan innkorporeres i dobbeltlaget av lipider. 

Partiklene vil variere i størrelse og større vesikler vil kunne kan ha flere lag med membraner. 

Liposomer med flere lag kalles multilamelære liposomer. Størrelsen på liposomene kan 

manipuleres med for eksempel ultralyd eller ekstrudering. Ved størrelsesreduksjon vil man 

også kunne oppnå unilamelare liposomer som er liposomer med kun ett dobbeltlag med 

membran. Å inkorporere legemidler i liposomer kan gi mange ønskede effekter som for 

eksempel målstyring til spesifikt vev eller hindre degradering i legemiddelet i biologiske 

væsker. Eksempelvis kan manipulering av størrelsen av nanopartikler gjøre at legemidler 

akkumuleres i tumorvev grunnet de fenestrerte kapillærene som finnes i disse vevene.  

Liposomenes egenskaper kan bestemmes ved valg av lipidkomponenter, endring av overflaten 

med coating av polymerer og manipulering av størrelsen. Eksempelvis vil det ved inkludering 

av ladede lipider i påvirke liposomenes ladning.  
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Aaggregerinig og dårlig stabilitet er et typisk problem for liposomer. Beskyttelse mot 

sedimentering og degradering kan oppnås ved coating av liposomer. En etablert metode for 

coating av liposomer som er å tilsette ladede liposomer i en polymerløsning med polymerer 

med motsatt ladning. Det bar blitt vist at ladede polymerer kan danne komplekser med 

substanser i saliva og dermed destabilisere legemiddelformuleringen (Nguyen, Hiorth et al. 

2011). Derfor kan bruk av nøytrale polymerer være av interesse ved coating av liposomer. Det 

er lite litteratur som beskriver nøytrale polymerers affinitet til liposomer, men affinitet har 

blitt vist men bruk av HM-HEC for coating av eggPC-liposomer og DPPC- (Meland, Rov-

Johnsen et al. 2014).  

2.3.1 Fysikalske egenskaper 

Liposomenes faseomvandlingstemperatur er den temperaturen hvor gel-fasen omvandles til 

flytende fase. Faseomvandlingstemperaturen påvirkes av tilstedeværelse av dobbeltbindinger i 

lipidenes lipofile haler. I flytende fase har lipidenes lipofile haler en grad av uorden som gir 

god fleksibilitet som er ønskelige egenskaper ved tillagingen og ved 

størrelsesmanipuleringen. Lipidene som er bruk i denne oppgaven har dobbeltbindinger 

(tabell 2.1) og gir liposomer med lav faseomvandlingstemperatur.  

Tabell 2.1: Lipider som er brukt i denne oppgaven 

SoyaPC 

 

 

EggPG 

 

 

DOTAP 

 

 

 

Disse valgene av lipider gjør at tillagingen kan utføres i romtemperatur. En viktig ulempe når 

det gjelder disse lipidene er at de er utsatt for degradering kjennom oksidering. En strategi for 
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å forhindre dette er begrense eksponeringen av lys og oppbevare de i beholdere hvor 

luftrommet er byttet ut med en inert gass. 

Karakterisering av størrelse 

Liposomenes størrelse er en viktig egenskaper som påvirker hvordan legemiddelsystemet vil 

oppføre seg in vivo. I litteraturen er det godt beskrevet hvilket størrelsesområde for 

nanopartikler som er ønskelig for systemisk bruk. Størrelsen skal ikke være for små da dette 

vil føre til en for rask renal utskillelse eller for store for å bli utsatt for opsonisering og 

fjerning av immunsystemet. Størrelsen kan også gjennom passiv målstyring deponeres i 

tumorvev grunnet de fenestrerte egenskapene til dette vevet. I munnhulen er ikke disse 

mekanismene like aktuelle og det er rimelig å gå ut fra at man har en større frihet til valg av 

størrelse.  

Måling av størrelse 

Dynamisk lysspredning er en ikke-invasiv analysemetode som måler hydrodynamisk 

diameter. Metoden går ut på at en laserstråle sendes inn i prøven og det spredte lyset fanges 

opp ved en gitt vinkel. Intensiteten av dette lyset vil variere med funksjon av de brownske 

bevegelsene av partiklene i en løsning. Større partikler vil bevege seg langsommere enn små 

partikler og dataene kan implementeres i diffusjonskoeffesienten i Stokes-Einstens ligning for 

beregning av størrelse (Stainforth 2013, Malvern Instrument limited 2017): 

𝐷 =
𝑘𝑇

3𝜋𝜂𝑑ℎ
 

D er diffusjonskoeffisienten, k er boltmanns konstant, T er absolutt temperatur, ηer viskositet 

og 𝑑ℎ er hydrodynamisk dyameter. 

Bruk av Stokes-Einstens ligning forutsetter at man analyserer sfæriske partikler, som for 

eksempel liposomer. Ionelaget inngår i hydrodynamisk diameter og ionestyrke vil derfor 

kunne påvirke målingene. Målingene vil også påvirkes av polymerer som festes til partiklenes 

overflate (Malvern Instrument limited 2017). Som det kan leses fra ligningen er temperatur og 

viskositet faktorer som må tas hensyn til ved måling av hydrodynamisk meter. 

Zetapotensial 
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Zetapotensial er en betegnelse på den elektrokinetiske potensialet til partiklene i kolloide 

dispersjoner. Zetapotensialet sier noe om hvilke interaksjoner man kan forvente mellom 

partikler og stoffer. Eksempelvis vil man forvente at et ladet liposom vil danne et kompleks 

med en motsatt ladet polymer.  

Zetapotensialet kan måles ved måling av hastigheten til partiklene under påvirkning av et 

elektrisk felt. Denne hastigheten kalles elektroforetisk mobilitet. Zetapotensialet kan beregnes 

ut fra denne hastigheten gjennom Henrys likning: 

𝑈𝑒 =
2𝜀𝑧 𝑓(𝜅𝑎)

3𝜂
 

Hvor  𝑈𝑒er elektroforetisk mobilitet, ε er dielektrisitetskonstanten, f(κa) er Henrys funksjon 

og η er viskositeten. For polare løsemidler benyttes smoluchowskis tilnærming hvor 

Henrys funksjon er 1,5(Malvern Instrument limited 2015).  

2.3.2 Interaksjon mellom liposomer og polymerer 

Å coate liposomer med polymerer kan gi øke stabiliteten til liposomene. Optimal 

polymerkonsentrasjon er viktig for å forhindre flokkulering som kan skje ved for høy eller for 

lav konsentrasjon av polymer(Laye, McClements et al. 2008). Interaksjoner er vist ved å coate 

ladede liposomer med motsatt ladede polymerer (Klemetsrud, Jonassen et al. 2013). Mindre 

erfaring har man ved bruk av nøytrale polymerer. Det er vist at HM-HEC kan danne 

komplekser med nøytrale liposomer og det kan skyldes at alkylkjedene har går inn i det 

lipofile miljøet i dobbeltlaget (Meland, Rov-Johnsen et al. 2014).  
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3 Materialer og instrumenter 

3.1 Lipider og polymerer 

Tabell 3.1 

Lipid Forkortelse Molekylvekt 

(g/mol) 

K-nummer Produsent 

Soya fosfatidylkolin SoyaPC  775,0 5792002160052

-01/901 

Lipoid, Ludwigshafen i 

Rhein, Tyskland 

Egg L-α-fosfatidylglyserol EggPG 770,1 841138P Avanti Polar Lipids, 

Alabaster, Alabama, 

USA 

1,2-dioleoyl-3-

trimetylammonium-propan  

DOTAP 699,0  89089P Avanti Polar Lipids, 

Alabaster, Alabama, 

USA 

 

Tabell 3.2 

Polymer Forkortelse Molekylvekt 

(g/mol) 

K-

nummer 

Produsent 

Hydroksyetylcellulose 

Natrosol 250 L Pharm 

HEC-90  900 000 H0048 Ashland, 

Wilmington, 

Delaware, USA 

Hydrofobmodifisert hydroxyetylcellulose 

Natrosol HM-HEC Plus 330CS 

HM-HEC  NT1E9478 Ashland, 

Wilmington, 
Delaware, USA 

 

3.2 Andre kjemikalier 

Tabell 3.3 

Kjemikalie Kvalitet K-nummer Produsent 

Kloroform, 𝐶𝐻𝐶𝑙3. Emsure Emsure K48213145636 Merck, 

Darmstadt, 

Tyskland 

Natriumdihydrogenmonofosfat 

monohydrat 

Analar 

NORMAPUR

® 

AM0863421 632 VWR 

Chemicals, 

Pennsylvania, 

USA 

Dinatriumhydrogenfosfat dihydrat  For analyse K9977180 147 Merck, 

Darmstadt, 

Tyskland 

Natriumhydroksid  For analyse 7080042407C04 Fluca Chemica, 

Tyskland 

Glyserol 85% Ph. Eur. 302021 Norsk 

Medisinaldepot 

AS, Oslo, Norge 
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Glyserol 85% For analyse Z0566194921 Merck, 

Darmstadt, 

Tyskland 

Mucin fra glandula submandibularis, 

Storfe 

Ikke aktuelt SLBS0651V Sigma-Aldrich, 

St. Louis, 

Missouri, USA 

Karboxyfluorescein For analyse BCBJ4360V Sigma-Aldrich, 

St. Louis, 

Missouri, USA 

Triton ™  X-100 Ikke aktuelt 053K00262V Sigma-Aldrich, 

St. Louis, 

Missouri, USA 

 

 

3.3 Stamløsninger av lipider 

3.3.1 Soya-PC 10 mg/ml i kloroform  

500 mg SoyaPC ble veid inn i en erlenmeierkolbe og ble løst i en liten mengde kloroform (ca 

25 mL). Kolbens innhold ble overørt til en 50,0 mL målekolbe og skylt med kloroform for få 

med lipidrester. Nødvendig mengde kloroform ble tilsatt. Stamløsningen ble overført til et 

hetteglass, tilsatt nitrogengass og oppbevart i fryser. En stamløsning fra en tidligere student 

ble også brukt. 

3.3.2 Egg-PG 2 mg/ml i kloroform  

Stamløsningen var ferdig laget. 

3.3.3 DOTAP 2 mg/ml i kloroform  

Stamløsningene var ferdig laget. 

3.4 Hydreringsmedier 

3.4.1 5 mM fosfatbuffer pH 6,8 (PB) 
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690mg/L natriumdihydrogenfosfat monohydrat og 890mg/L dinatriumhydrogenfosfat 

dihydrat ble lagd ved å veie inn bestemte mengde salter og løse disse i milli-q vann i 

målekolber. Løsningene ble blandet i forholdet 2:1 (natriumdihydrogenfosfat monohydrat: 

dinatriumhydrogenforsfat). pH ble målt med pH-meter og eventuelt justert til pH 6,8±0,02 

med resterende løsninger. Blandingen ble filtrert gjennom 200 nm polykarbonatmembranfilter 

over i en ren og støvfri flaske og oppbevart i kjøleskap. 

3.4.2 5mM fosfatbuffer pH 6,8 med 17% (w/w) glyserol (PBG) 

17 % (w/w) glyserol-vann ble laget ved å veie inn 85% glyserol og fortynne med milli-q vann 

til 17% (w/w) glyserol. Saltene ble tilsatt glyserol-vann-blandingen på samme måte som ved 

tillaging av 5 mM fosfatbuffer pH 6,8, men med 17 % (w/w) glyserol i stedet for milli-q vann. 

Mediet ble oppbevart i kjøleskap. 

3.4.3 1,5 mM carboxyfluorescein I PBG 

Nødvendig mengde carboxyfluorescein (CF) ble overført til en erlenmeyerkolbe beskyttet mot 

lys. 50 ml PBG ble overført til kolben. Under røring med magnetrører ble 1 M 

natriumhydroksid overført dråpevis til alt var oppløst og til pH ble justert til pH 6,8. Innholdet 

ble filtrert med en 0,6 µm membranfilter over i en tett beholder beskyttet mot lys. 

3.5 Andre løsninger 

3.5.1 2% Triton X® i PBG 

200 mg Triton X® ble veid inn i et prøveglass. PBG ble tilsatt opp til 10,0g  

3.6 Instrumenter og utstyr 

3.6.1 Utstyr for produksjon av liposomer og opprensing av 

polymere 

Tabell 3.4 
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Utstyr Modell Produsent 

Rotavapor Hei-VAP Advantage Heidolph, Schwabach, 

Tyskland 

-Tilhørende vakuumpumpe PC 511 Vacuubrand, Wertheim, 

Tyskland 

Frysetørker Christ-Alpha 2-4 LOC -1M Martin Christ, Osterode am 

Harz, Tyskland. 

-Tilhørende 

vakuumpumpe 

RV8 Edvards High Vacuum 

International, Burgess Hill, 

Storbritannia 

Metanolbad CB-18-40 Martin Christ 

Gefriertrocknungsanlagen 

GmbH, Osterode i Harz, 

Tyskland 

Ekstruder Lipex Thermobarrel Extruder, 10 

ml 

Lipex Biomembranes Inc, 

Vancouver, Canada 

Vakuumpumpe til 

filtrering 

Vacubrand for VWR VP100 - Vacubrand, Wertheim, 

Tyskland 

  

 
 

   

 

3.6.2 Karakteriserings- og analyseinstrumenter 

Tabell 3.5 

Utstyr Modell Produsent 

Zetasixer Nano-ZS Malvern Instruments, 

Malvern, Storbritannia. 
Dip-celle MAL 1193071 Malvern Instruments, 

Malvern, Storbritannia. 
pH-Meter Five Easy pH/mV Mettler Teledo, Uhio, 

USA 
Fotospektrometer UV-6300PC VWR 
Fluoroskan Fluoroskan ™ Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, Massascusetts, 

USA. 
Analytisk vekt Ag 204 Delta Range Mettler Teledo, Uhio, 

USA 
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Grovvekt PB3002 Delta Range Mettler Teledo, Uhio, 

USA 

 

3.6.3 Standardløsninger for kalibrering 

Løsning K-nummer Produsent 

Standard -42 mV 391802 Malvern Instruments, 

Malvern, Storbritannia. 
pH 4 18E284011 VWR Chemicals, 

Pennsylvania, USA 

pH 7 19A234043, 17J274125 VWR Chemicals, 

Pennsylvania, USA 

 

3.7 Diverse 

Utstyr K-nummer Produsent 

Mikrotiterplate, hvit Ikke aktuelt Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, Massascusetts, USA. 

1,5 ml eppendorfrør Ikke aktuelt Eppendorf 

5 µm membranfilter (25 mm 

sprøytefilter) 
5773328, 5773326, 7936673, 

11847392,  

Pall Corporation, New 

York, USA 

200 nm Nucleopore Track Etch 

membranfilter 

 

7005367,7039369 Whatman plc., Maidstone, 

Storbritannia 

400 nm Nucleopore Track Etch 

membranfilter 

7087 Whatman plc., Maidstone, 

Storbritannia 

800 nm Nucleopore Track Etch 

membranfilter 

4072007 Whatman plc., Maidstone, 

Storbritannia 

25 mm Støttemembran (Drain 

Disc)  

7006171 Whatman plc., Maidstone, 

Storbritannia 

Polystyrenkyvetter 10 x 10x 45 

mm 

Ikke aktuelt Sarstedt, Nümbrecht, 

Tyskland 

Polystyrenkyvetter, 2 ml Ikke aktuelt Sarstedt, Nümbrecht, 

Tyskland 
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4 Metoder 

4.1 Opprensing av HM-HEC 

En 1,5% løsning av HM-HEC ble laget ved å gradvis tilsette HM-HEC over i 200 ml destillert 

vann under omrøring. Omrøringen fortsatte over natten. Polymerløsningen ble sentrifugert 

ved 3300 x g i 1 time. Supernatanten ble satt til dialyse og deretter frysetørket som tidligere 

beskrevet av (Meland, Rov-Johnsen et al. 2014) med noen modifikasjoner. Supernatanten ble 

overført til en dialyseslange med molekylær avskjæring ved 8 kD og ble senket ned i 1 l 

destillert vann i en målesylinder. Vannet ble skiftet 2 ganger første dag og deretter daglig i 5 

dager. 

Polymerløsningen ble overført til en 1000 ml rundkolbe og fryst under rotering i et 

metanolbad ved -40˚C i 45 minutter og deretter frysetørket. Frysetørket materialle ble 

oppbevart i en lufttett beholder i kjøleskap. 

4.2 Polymerløsninger 

Minst 20,0 mg opprenset HM-HEC eller HEC-90 ble veid inn i et begerglass og tilsatt et 

hydreringsmedium opp til ønsket konsentrasjon. Polymerløsningene ble satt til røring i 

romtemperatur over natten tildekket med parafilm. Løsningen ble deretter filtrert med 5µm 

membranfilter og ble brukt samme dag. 

4.3 Fremstilling av liposomer 

Liposomene ble fremstilt med to ulike metoder. Den viktigste forskjellen på metodene er 

hvordan polymerløsningen tilsettes til dispersjonen. Begge metodene begynner med 

fremstilling av lipidfilmer. 

4.3.1 Fremstilling av lipidfilmer 

Pipettespissene til finnpipetter ble mettet med kloroform. Stamløsninger av valgte lipider ble 

overført til en 250 ml rundkolbe. Kloroform ble om nødvendig tilsatt til totalvolumet var 10 

ml. Løsemiddelet ble dampet av i rotavapor ved 40˚C og ved rotasjon på 90 rpm. Trykket ble 
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gradvis redusert ned mot 200 mbar og holdt der til løsemiddelet ble avdampet. 

Løsemiddelrester ble fjernet ved 60-65 mbar i 20 minutter og ble satt under vakuum over ved 

bruk av frysetørrer. Lipidfilmer som ikke ble hydrert rett etter tillaging ble tilsatt nitrogengass 

og oppbevart i fryser. 

4.3.2 Konvensjonell metode 

Figur x viser i grove trekk hvordan tillaging av av liposomer ved konvesjonell metode ble. I 

motsetning til one-pot-metoden lages det liposomer uten polymerer (fig. 4.1 a-d) før 

liposomene tilsettes til en polymerløsning (fig.4.1 e). 

 

Figur 4.1: Fremstilling av liposomer ved konvensjonell metode. a: Stamløsningene tilsettes. b: Lipidfilmen 

tillages ved å dampe av løsemiddelet. c: Lipidfilmen hydreres med PB eller PBG. d: Dispersjonen ekstruderes. e: 

Coating av liposomer skjer ved å dryppe liposomer over i polymerløsning under omrøring.  

Hydrering  

Romtemperert lipidfilm ble tilsatt 10 ml PB eller PBG og rotert i rotavapor ved 90 rpm i 10 

minutter ved romtemperatur. Rundkolben ble deretter forsiktig ristet ca. hver ½ time i 2 timer 

i romtemperatur og beskyttet mot lys. Kolben ble tilsatt nitrogengass og satt i kjøleskap over 

natten før ekstrudering. 

Ekstrudering 
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Liposomene ble ekstrudert dagen etter hydrering ved romtemperatur. Ekstruderen ble montert 

med én støttemembran og to 200 nm polykarbonatmembranfiltre. Systemet ble trykksatt med 

nitrogengass ved <10 bar for å presse dispersjonen gjennom filtrene. PB eller PBG ble brukt 

til å skylle systemet og hetteglasset før ekstruderingen. Ekstruderingen ble repetert 10 ganger. 

Liposomene ble tilsatt nitrogengass og oppbevart i kjøleskap over natten før coating. 

Coating  

Med en peristaltisk pumpe ble 1 ml av liposomdispersjonen dryppet over i 4 ml av en 

polymerløsning. Slangen ble skylt med 0,10 l destillert vann og deretter 20 ml PB eller PBG. 

For å minimere risikoen for for partikler ble hetteglass og magneter skylt med PB eller PBG. 

Fra eppendorfrør ble liposomdispersjonenene dryppet over i polymerløsningen med en 

hastighet på 20 rpm under omrøring med magnetrører. Omrøringen fortsatte i 5 minutter. 

Hetteglasset ble tilsatt nitrogengass og oppbevart i kjøleskap. Det ble lagd 3 paralleller fra 

hver lipidfilm.  

4.3.3 One-pot-metoden 

Figur 4.2 viser i grove trekk one-pot-metoden for tillaging av liposomer. Karakteristisk for 

metoden er at polymeren inkluderes i hydreringsmediet (figur 4.2 c). 

 

Figur 4.2  a: Stamløsningene tilsettes. b: Lipidfilmene tillages ved å dampe av løsemiddelet. c: Lipidfilmen 

hydreres med en polymerløsning. d: Dispersjonen ekstruderes.   

Hydrering 
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10 ml polymerløsning ble overført til romtemperert lipidfilm og rotert med rotavapor ved 90 

rpm i 10 minutter. Kolben ble deretter satt i romtemperatur beskyttet mot lys og forsiktig 

risten ca. hver ½ time i 2 timer før oppbevaring i kjøleskap over natten.  

Ekstrudering 

Ekstrudering ble gjort dagen etter hydrering ved romtemperatur. Ekstruderen ble montert med 

én støttemembran og to polykarbonatmembranfiltre. Porestørrelsen ble dimensjonert ut fra 

resultatene fra innledende studier. Systemet ble trykksatt med nitrogengass ved <10 bar for å 

presse dispersjonen gjennom filtrene. PB eller PBG ble brukt til å skylle ekstruderen. 

Ekstruderingen ble gjentatt 10 ganger. Hetteglasset ble tilsatt nitrogengass og oppbevart i 

kjøleskap.  

4.3.4 Liposomer med innkapslet CF 

Konvensjonell metode 

10 mM soyaPC/10 mol% DOTAP-liposomer ble fremstilt ved å hydrere en lipidfilm med 10 

ml 1,5 mM CF i PBG med samme prosedyre som tidligere beskrevet. Dagen etter ble 

liposomene ekstrudert 200 nm som beskrevet i kapittel 4.3.2. 

One-pot-metoden 

0,11% HM-HEC i 1,5 mM CF ble tillaget ved å veie inn 22,4 mg HM-HEC og tilsette 1,5 

mM CF i PBG opp til 20,0 g. Polymerløsningen ble satt til røring over natten beskyttet mot 

lys i en lufttett beholder. Polymerløsningen ble filtrert med et 5 µm membranfilter.  

1,8 mM soyaPC/10mol% DOTAP-liposomer ble tillaget ved å hydrere en lipidfilm med 10 ml 

av polymerløsningen med samme prosedyre som tidligere beskrevet. Dispersjonen ble 

deretter fordelt på to paraleller før ekstrudering. Ekstrudering ble gjort som tidligere beskrevet 

i kapittel 4.3.3. 

Fjerning av ikke-innkapslet CF 

Gelfiltreringskolonnen ble ekvilibrert med ca 25 ml PBG. Kolonnen ble mettet med en 

dispersjon med soyaPC/10mol% DOTAP liposomer ved å tilsette 2,5 ml liposomer og eluere 
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med 3,5 ml PBG. Eluenten ble kontrollert for turbiditet og prosedyren ble gjentatt om 

nødvendig. 2,5 ml av prøven ble tilsatt kolonnen og ble eluert med 3,5 ml PBG. For 

konvensjonelle liposomer ble eluenten med liposomene ble samlet opp i en målesylinder og 

PBG ble tilsatt opp til 8,3 ml slik at konsentrasjonen ble 3 mM. Liposomene ble coatet straks 

etter gelfiltrering med prosedyre som er beskrevet i kapittel 4.3.2. Tablell 4.1 viser 

konsentrasjonene ved ulike trinn. 

Tabell 4.1. SoyaPC/10mol%DOTAP-liposomer med innkapslet CF. Oversikt over konsentrasjon av lipider og 

HM-HEC under forskjellige trinn.  

Før gelfiltrering Etter gelfiltrering Etter coating 

Konvensjonelle liposomer   

10 mM lipider 3 mM lipider 0,6 mM lipider 

0% HM-HEC 0% HM-HEC 0,08% HM-HEC 

One-pot-liposomer   

0,84 mM 0,6 mM lipider Ikke aktuelt 

0,11 % HM-HEC 0,08% HM-HEC  

 

 

 

4.4 Karakterisering av liposomer 

Liposomene ble karakterisert for størrelse og zetapotensial med Zetasizer. De fleste 

formuleringene hadde 3 mM eller 0,6 mM lipidkonsentrasjon og ble fortynnet i 

polystyrenkyvetter ved å pipettere ut 25 eller 100 µl av liposomdispersjonen og fortynne med 

PB eller PBG opp til 1 ml. For prøver med andre konsentrasjoner ble det fortynnet tilsvarende 

slik at lipidkonsentrasjonen var 0,06 mM i kyvettene. Imidlertid ble det ved de høyeste 

konsentrasjonene av liposomer ikke pipettert ut lavere volum 10µl av liposomdispersjonene 

av praktiske hensyn. 

For hvert uttak fra prøvene ble det utført 3 størrelsesmålinger og 5 prøver av zetapotensialler 

og gjennomsnittsverdiene ble journalført. For liposomer med polymer tillaget med 

konvensjonell metode ble det tatt ut prøver fra tre paralleller. For liposomer uten polymerer 

ble det gjort to uttak av samme prøve. For one-pot-liposomene ble det også gjort to uttak fra 

samme prøve med mindre annet er nevnt. Spredningen som angis i denne oppgaven er basert 

på de journalførte gjennomsnittsverdiene fra hvert uttak. 
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Måling av størrelse 

Måling av størrelse ble gjort med dynamisk lysspredning med konfigurasjoner angitt i tabell 

4.2. 

Tabell 4.2. Konfigurasjon ved måling av størrelse 

  

Løsemiddel Vann eller 17% glyserol 

Tilnærming Mark-Hauwink parameter 

Temperatur 25°C 

Utjevningstid 5 minutter 

Vinkel 173 (backscatter angle) 

Varighet (run) Automatisk 

Antall målinger 3 

Attenuator Automatisk 

 

Måling av zetapotensial 

Måling av zetapotensial ble gjort ved laser doppler elektroforese med konfigurasjoner angitt i 

tabell 4.3. 

Tabell 4.3. Konfigurasjoner ved måling av zetapotensial 

  

Materiale, refraktivindeks Polystyrene Latex, 1,590 

Løsemiddel Vann eller 17% glyserol 

Tilnærming Smoluchowski 

Temperatur 25°C 

Utjevningstid 3 minutter 

Vinkel 173 (backscatter angle) 

Varighet (run) Automatisk 

Antall målinger 3 

Attenuator Automatisk 

 

4.5 Interaksjon med mucin 
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Interaksjon med mocus ble gjort som beskrevet av (Klemetsrud, Jonassen et al. 2013) med 

noen modifikasjoner. En 0,6% mucinløsning (w/w) i PB ble laget ved å veie inn mucin i et 

begerglass og tilsette nødvendig mengde PB. Løsningen ble satt til røring med magnetrører 

over natten i romtemperatur. Løsningen ble filtrert med et 5 µm membranfilter. Nakne 

liposomer ble fortynnet 1:4 (liposomdispersjon:PBG) for å få sammenlignbare 

lipidkonsentrasjoner. I romtemperatur ble 1,5 ml mucinløsningen dråpevis overført under 

omrøring i 1,5 ml liposomdispersjon med en peristaltisk pumpe med en hastighet på 2,7 

ml/min (9,8 rpm). Det ble laget to paralleller for hver prøve. Omrøringen fortsatte i ytterligere 

5 minutter. Prøvene ble satt til inkubering ved 35˚C i 2 timer. Sluttkonsentrasjonen for 

prøvene var 0,9 mM lipider, 0,12% polymer, 8,5% glyserol og 0,3% mucin. For nakne 

liposomer var det ingen polymer. For prøver uten mucin ble det tilsatt PB i stedet for 

mucinløsning med pipette. Disse prøvene ble ikke inkubert. 

Turbiditeten ble kartlagt straks etter det ble tatt ut av inkubatoren. I en 1,5 ml 

polystyrenkyvette ble det målt transmittans med fotospektrometer ved bølgelengde 633 nm. 

Referanseløsninger ble laget ved å løse en bestemt mengde polymer i en 1:1 blanding av PB 

og PBG, tilsvarende uten polymer for nakne liposomer. Turbiditeten (τ) ble regnet ut fra 

transmittansverdien med formelen τ = −1/L ln(I/I0) hvor L er lysveien og I/I0 er 

transmittansen. Lysveien var 1 cm. 

Hydrodynamisk diameter og zetapotensial ble kartlagt på samme måte som tidligere 

beskrevet, men med modifikasjoner. Det ble ikke fortynnet ytterligere før karakterisering. 

Prøvene ble pipettert ut i polystyrenkyvetter og plassert i inkubator i minst 10 minutter ved 

35˚C for å tillate kortere utjevningstid i Zetasizeren. Temperaturen ble satt til 35˚C ved 

bestemmelse av størrelse og zetapotensial. Varigheten ved bestemmelse av zetapotensial ble 

begrenset til maksimalt 15 runs. Løsemiddel ble angitt i programvaren til å være 8,5% 

glyserol i vann.  

4.6 Bestemmelse av frisatt CF 

4.6.1 Tillaging av standardløsninger 

1,5 mM CF ble fortynnet til 10 µM stamløsning ved å fortynne denne med PBG. For hver dag 

det ble utført måling av fluoresens ble det fra stamløsningen lagd en standardkurve i 
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konsentrasjonsområde 0,0391 µM - 1,25 µM. Standardkurven ble kontrollert for 

proporsjonalitet med intensiteten. For å beskytte løsningen mot lys ble belysningen begrenset 

til et nivå som var tilstrekkelig for å praktisk gjennomføre fortynningene. Til et eppendorfrør 

ble 500 µl av stamløsningen fortynnet med 500 µl PBG og blandet godt med en vortex. Fra 

eppendorfrøret ble 500 µl fortynnet med 500 µL PBG. Fortynningene ble gjentatt til alle 

ønskede konsentrasjoner var lagd. Fra hver standardløsning ble det overført 100 µl til tre 

brønner på en mikrotitrerplate 

 

 

4.6.2 Bestemmelse av frisatt CF 

Prøvene ble inkubert ved 35°C og fulgt opp i en periode på 24 timer. Til en mikroitrerplate 

ble det for hver prøve overført 25 µl til tre brønner for å gi en gjennomsnittsverdi av tre 

målinger. 75 µl 2% triton ble tilsatt. Fra liposomdispersjonen ble ca. 0,6 ml sentrifugert ved 

6000G med sentrifugekonsentrator med molekylær avskjæring på 30 kDA for å separere 

ekstraliposomal medie fra liposomene. 50 µl av ekstracellulært medie ble overført til tre 

brønner. 50 µl ble tilsatt. Bakgrunnsstøy ble målt ved å overføre 100 µL PBG til 3 brønner og 

75 µl 2% triton med 25µl PBG i tre brønner. 

Fluorescensen ble målt ved eksitasjon ved 485 nm og emisjon ved 538 nm. Øvrige 

konfigurasjoner er listet i tabell y 

Tabell 4.4. Konfigurasjoner ved måling av fluorescens.  

Parameter Konfigurasjon 

Måletid 100 ms 

Beam Liten 

Risting 5 sekunder 

 Kontinuerende 

 600 rpm 

 

Konsentrasjonen i hver brønn ble kalkulert ut fra dagens standardkurve. Frisatt CF ble 

kalkulert ved å bestemme forholdet mellom konsentrasjonen i CF i brønnene med 

ekstracellulært. 
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4.7 Studieoppsett 

Det ble fremstilt nøytrale, negative og positive liposomer i PB med to ulike 

fremstillingsmetoder. Interaksjonen mellom liposomene og to ulike polymerer (HEC-90 og 

HM-HEC) ble undersøkt. Tabell c viser liposomene som ble laget. Formuleringene som viste 

polymer-liposom-interaksjon ble valgt for innkapsling med glyserol 

Tabell 4.5 Liste over tillagede formuleringer. 

Ladning Lipider Formulering 

Nøytral SoyaPC SoyaPC 

  SoyaPC+HEC-90 konvensjonell metode 

  SoyaPC+HEC-90 One-pot-metoden 

  SoyaPC+HM-HEC konvensjonell metode 

  SoyaPC+HMHEC one-pot-metoden 

   

Negativ SoyaPC  

 10 mol% eggPG SoyaPC/eggPG 

  SoyaPC/eggPG+HEC-90 konvensjonell metode 

  SoyaPC/eggPG+HEC-90 one-pot-metoden 

  SoyaPC/eggPG+HM-HEC konvensjonell metode 

    SoyaPC/eggPG+HM-HEC one-pot-metoden 

   

Positiv SoyaPC SoyaPC/DOTAP 

 10 mol% DOTAP SoyaPC/DOTAP+HEC-90 konvensjonell metode 

  SoyaPC/DOTAP+HEC-90 one-pot-metoden 

  SoyaPC/DOTAP+HM-HEC konvensjonell 

metode 

  SoyaPC/DOTAP+HM-HEC one-pot-metoden 

 

Det ble valgt ut formuleringer for å lage liposomer med høyere konsentrasjon. I 17% glyserol 

ble ble forsøkt å øke konsentrasjonen av bare lipidene og å øke konsentrasjonen av både 

lipidene og polymeren. Utvalgte formuleringer ble undersøkt med interaksjon med mucin og 

frisetting av CF. Glyserol ble inkludert i disse forsøkene. 
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5 Resultater 

5.1 Fremstilling av liposomformuleringer 

5.1.1 Innledende forsøk  

Ved tillaging ved one-pot-metoden ble det ved innledende forsøk vist at 0,1% HEC-90 i PB 

kunne ekstruderes ved 200 nm. 200 nm porestørrelse var for små til å ekstrudere 0,1% HM-

HEC i PB og porestørrelsen ble økt til 400 nm. 

5.1.2 Interaksjon med HM-HEC og HEC-90  

En eventuell interaksjon mellom liposomene og polymerer ble vist gjennom økning av 

gjennomsnittsstørrelse og endring av zetapotensial. Det antydes ingen nevneverdig 

interaksjon mellom HEC-90 og liposomene ved begge metodene Figur 1 og 2. HM-HEC viser 

økning i gjennomsnittsstørrelse ved coating med HM-HEC ved både konvensjonell metode og 

one-pot-metoden vist i figur 5.1.  

 

Figur 5.1: Gjennomsnittsstørrelse. Feilfeltene viser minste og største verdi.   
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De ladede liposomene uten HM-HEC hadde høyere polydispersitetsindeks enn nøytrale 

liposomer uten HM-HEC. Med HM-HEC ble det også høyere polydispersitet som vist i tabell 

5.1. Polydispersiteten for liposomene med HM-HEC var målt  til å være i område 0,21-0,26 

med liten forskjell mellom liposomene tillaget med konvensjonell metode og one-pot-

metoden. 

 

Tabell 5.1: Polydispersitetsindeks av liposomer med og uten HM-HEC.  

Liposom Polydispersitet Minste verdi Største verdi 

Nøytrale liposomer    

Kun liposomer 0,08 0,07 0,08 

HM-HEC konvensjonell metode 

HM-HEC One pot 

0,21 

0,25 

0,21 

0,25 

0,22 

0,26 

Negative liposomer    

Kun liposomer 0,13 0,12 0,13 

HM-HEC konvensjonell metode 0,25 0,24 0,26 

HM-HEC One pot 0,24 0,24 0,24 

Positive liposomer    

Kun liposomer 0,12 0,12 0,13 

HM-HEC konvensjonell metode 0,26 0,25 0,27 

HM-HEC One pot 0,25 0,25 0,26 

 

De nøytrale liposomene uten polymerer viste en svak negativ ladning på -3,0 mV. Denne 

ladningen ble endret med HM-HEC til å bli tilnærmet nøytralt som vist i figur. Tilsvarende 

ble de ladede liposomenets zetapotensial endret til nesten nøytral ladning med HM-HEC. 

Endringene skjedde for både liposomer tillaget ved både konvensjonell metode og one-pot-

metoden. 
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Figur 5.2: Zetapotensial av liposomer i PB. Feilfeltene viser minste og største verdi. 

5.2 Stabilitet av av formuleringene ved lagring i 

kjøleskap 

Kun liposomer og liposomer med HM-HEC ble oppbevart i kjøleskap ved -5°C tilsatt 

nitrogengass og karakterisert over tid. 

Nøytrale liposomer 

Størrelsesmålingene og PDI viser ingen endring for liposomer uten HM-HEC og liposomer 

med HM-HEC laget ved konvensjonell metode i 17 uker (figur5.3). For One-pot-liposomene 

ble det ikke vist endring etter 4 uker. Etter 17 uker ble observert sedimentering og tap av 

turbiditet i dispersjonen. Det ble også målt høy polydispersitet uttrykt ved 

polydispersitetsindeks og intensitetsfordeling.  
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Figur 5.3: Gjennomsnittsstørrelse for nøytrale liposomer (soyaPC) i PB. Feilfeltene viser minste og største verdi. 

Etter 17 uker ble det bare gjort 1 sett med målinger på one-pot-liposomene og derfor vises ingen feilfelt.  

 

 

Figur 5.4: PDI for nøytrale liposomer i PB (soyaPC). Feilfeltene viser minste og største verdi. Etter 17 uker ble 

det bare gjort 1 sett med målinger på one-pot-liposomene og derfor vises ingen feilfelt.  
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Figur 5.4: Størrelsesfordeling etter 17 uker av nøytrale liposomer med HM-HEC tillaget med one-pot-metoden. 

Hver kurve viser én av de tre målingene som ble gjort på nøytrale one-pot-liposomer og HM-HEC i PB. Hentet 

og bearbeidet fra Malvern Panalytical Zetasizer Software 7.13. 

 

Liposomer uten HM-HEC og liposomene med HM-HEC tillaget med one-pot-metoden viste 

ingen betydlig endring i zetapotensial etter 4 uker (figur 5.5). Etter 17 uker var det vist 

endring av zetapotensial hos begge disse formuleringene. Ved coating med HM-HEC ved 

konvensjonell metode er det ikke vist betydlig endring av zetapotensial etter 17 uker.  

 

Figur 5.5: Zetapotensial av nøytrale liposomer. Feilfeltene viser minste og største verdi. Etter 17 uker ble det 

bare gjort 1 sett med målinger på one-pot-liposomene og derfor vises ingen feilfelt. 
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Negative liposomer 

De negative liposomene viste ingen endring av størrelse og polydispersitesindeks i 4 uker. 

Etter 17 uker ble det vist en endring for alle formuleringene. Ved størrelsesmåling etter 17 

uker ble det vist en reduksjon av count rate fra ca. 4500 til ca. 100 som indikerer lite partikler 

som følge av sedimentasjon. 

 

Figur 5.6: Gjennomsnittstørrelse av negative liposomer (soyaPC/eggPG) i fosfatbuffer. Feilfeltene viser minste 

og største verdi.  
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Figur 5.7: Polydispersitetsindeks for negative liposomer (soyaPC/eggPG). Feilfeltene viser største om minste 

gjennomsnittsverdi.  

 

Liposomene uten HM-HEC utviser endringer i zetapotensial etter kort tid (figur x). Ved 

nylaging ble det vist et zetapotensial med unimodal fordeling og endring i fordelingen ble vist 

etter de kommende ukene. Etter 4 uker vises det tydelig to topper ved omkring -49 og -29 

mV.  Liposomene med HM-HEC viste stabilisering av zetapotensial i 4 uker ved tillaging ved 

både konvensjonell metode og one-pot-metoden. Etter 16 uker ble ladningen av disse 

liposomene mer negativ. 

 

 

Figur 5.8: Zetapotensial av negative (soyaPC/eggPG) liposomer i PB. Feilfeltene viser minste  og største verdi.  
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Figur 5.9 a-b: Zetapotensialfordeling av negative liposomer uten HM-HEC i PB (soyaPC/eggPG). Hentet og 

bearbeidet fra Malvern Panalytical Zetasizer Software 7.13 a) Zetapotensialfordelingen ved nylaging av negative 

liposomer uten HM-HEC. b) De samme dispersjonens zetapotensialfordeling etter 4 uker. Hver kurve viser 1 av 

de 5 målingene som ble gjort på prøven. 

 

Coating med begge metoder ser ut til å stabilisere systemet og det fremstår stabil etter 4 uker  

Positive liposomer 

De positive liposomene viste ikke endring av størrelse, PDI, og zetapotensial ved alle 

formuleringene. Se fig. x 
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Figur 5.10: Gjennomsnittstørrelse av positive liposomer (soyaPC/DOTAP) i fosfatbuffer. Feilfeltene viser 

minste og største verdi. 

 

 

 

Figur 5.11: Polydispersitetsindeks for positive liposomer (soyaPC/eggPG) i PB. Feilfeltene viser minste og 

største verdi. 
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Figur 5.12: Zetapotensial av positive liposomer (soyaPC/eggPG). Feilfeltene viser minste og største verdi. 

5.3 Innkapsling med glyserol 

5.3.1 Valg av formuleringer for innkapsling av glyserol 

Det ble valgt å bruke liposomer med HM-HEC for innkapsling med glyserol. De ukjente 

egenskapene til den nye polymerløsningen gjør at det gjøres nye innledende forsøk. 

5.3.2 Innledende forsøk  

0,1 % HM-HEC ble forsøkt løst i PBG ved røring med magnetrører over natten for å sjekke 

løselighet. Polymeren lot seg løse i PBG og ga en noe mer viskøs løsning enn HM-HEC i PB.  

400 nm porer for små til å ekstrudere den samme polymeren i PBG. Ved forsøk av med 

ekstrudering ved 600 nm ble det presset noen milliliter av polymerløsningen gjennom 

ekstruderen frem til membranen tetten seg. Et belegg av polymer på membranen ble 

observert. Membraner med 800nm porer ble valgt for ekstrudering. 

Osmolaritet av PBG ble forsøkt testet med frysepunktsdepresjon, men var ikke mulig med det 

brukte apparatet grunnet prøvens lave frysepunkt. PB ble målt til 0,011 , 0,010 , 0,011 

mOsmol.  

5.3.3 Interaksjon med HM-HEC 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ze
ta

p
o

te
n

si
al

 (
m

V
)

Uker

SoyaPC/DOTAP liposomer i PB

Kun liposomer HM-HEC konvensonell metode HM-HEC one pot



33 

 

Ved innkapsling med glyserol ble det vist lignende resultater som ved liposomene uten 

glyserol. One-pot-liposomene var noe større enn tilvarende liposomer uten glyserol. Dette var 

ikke tilfelle med de andre liposomene som hadde tilnærmet lik størrelse som tilsvarende 

liposomer uten glyserol vist i figur x.   

 

 
Figur 5.13: Størrelse av av liposomer lagd i 17% glyserol. Feilfeltene viser største om minste verdi.  

Polydispersiteten for one-pot-liposomene har økt fra 0,24-0,25 for liposomer uten glyserol til 

0,28-0,30 med glyserol, vist i tabell x og x. Ved flere målinger av one-pot-liposomene ble det 

observert en topp i størrelsesfordelingen ved ca. 50 nm. Et eksempel er vist ved måling 

positive liposomer i figur x 

Tabell 5.2: Polydispersitetsindeks av liposomer i 17% glyserol.  

Liposom Polydispersitet Minste verdi Største verdi 

Nøytrale liposomer    

Kun liposomer 0,10 0,09 0,10 

HM-HEC konvensjonell metode 

HM-HEC One pot 

0,22 

0,30 

0,21 

0,30 

0,23 

0,31 

Negative liposomer    

Kun liposomer 0,13 0,12 0,13 

HM-HEC konvensjonell metode 0,27 0,26 0,27 

HM-HEC One pot 0,28 0,28 0,29 
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Positive liposomer    

Kun liposomer 0,13 0,12 0,14 

HM-HEC konvensjonell metode 0,27 0,27 0,28 

HM-HEC One pot 0,29 0,29 0,29 

 

 

Figur 5.14: Størrelsesfordeling ved måling av soyaPC/DOTAP med HM-HEC tillaget med one-pot-metoden. 

Figuren viser en topp ved ca 50 nm som ble observert ved flere målinger. Hver kurve viser fordelingen fra 1 av 

totalt 3 målinger på samme prøve. Hentet og bearbeidet fra Zetasizer Software. 

 

Figur 5.15: Zetapotensial av liposomer i 17% glyserol. Feilfeltene viser minste og største verdi. 
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5.3.4 Valg av formuleringer for tillaging med høyere 

konsentrasjoner 

Det ble valgt ladede polymerer fordi ved manglende stabilisering med HM-HEC kunne 

avdekkes ved måling av zetapotensial.  

5.4 Tillaging av liposomer med høyere 

konsentrasjoner 

5.4.1 Endring av lipidkonsentrasjon 

Det ble lagd nye formuleringer med 0,6 mM 1,2 mM og 1,8 mM lipider med negative 

liposomer med 0,08% HM-HEC. Endringen av lipidkonsentrasjonen hadde ingen påvirkning 

av størrelse for liposomer uten HM-HEC. Størrelsen av liposomene med HM-HEC tillaget 

med både one-pot-metoden og konvensjonell metode ble svakt redusert med høyere 

konsentrasjon vist i figur. Det er vist forandring i størrelsesfordeling for one-pot-liposomer, 

men dette er ikke tydelig uttrykt med PDI-verdi. Ved høyere lipidkonsentrasjon er det vist en 

større antydning til flere topper i størrelsesfordeling vist i figur x a-c. For konvensjonelt lagde 

liposomer med HM-HEC er det ikke vist særlig endring i størrelsesfordeling og var 

unimodale.  

 

Figur 5.16: Størrelse av negative liposomer (soyaPC/eggPG) med ulike lipidkonsentrajoner og 0,08% HM-HEC 

og innkapslet glyserol. Mønstredede søyler er data hentet fra figur  for sammenligning. Konsentrasjoner for 

liposomer uten HM-HEC er den konsentrasjonen som er i liposomdispersjonen før den tilsettes til 

polymerløsningen. Liposomer uten HM-HEC i denne grafen  For one-pot-liposomer ble det for 0,2 mM og 1,8 
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mM  før ekstrudering fordelt på to paraleller og ekstrudert hver for seg. Det er fra disse tatt prøver fra to 

paraleller. Feilfeltene viser minste og største verdi. 

 

 
Figur 5.17: PDI av negative liposomer (SoyaPC/eggPG) med ulike lipidkonsentrajoner og 0,08% HM-HEC . 

Mønstredede søyler er data hentet fra figur x for sammenligning. For one-pot-liposomer ble det for 0,2 mM og 

1,8 mM  før ekstrudering fordelt på to paraleller og ekstrudert hver for seg. Det er fra disse tatt prøver fra to 

paraleller. Konsentrasjoner for liposomer uten HM-HEC er den konsentrasjonen som er i liposomdispersjonen 

før den tilsettes til polymerløsningen. Feilfeltene viser minste og største verdi. 
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c)  

Figur 5.17 a-c størrelsesfordeling av one-pot liposomer ved ulike konsentrasjoner av lipider med 0,08% HM-

HEC. a) 0,6 mM, b) 1,2 mM og c) 1,8 mM 

Zetapotensialer for liposomer uten HM-HEC var malt i området (sett inn tall) og så ikke ut til 

å påvirkes av økningen av lipidkonsentrasjonen (utelatt fra figur). Zetapotensialet for 

liposomer med HM-HEC ble ytterligere negativt ladd med økning av lipidkonsentrasjon for 

begge metoder. 

  

  

Figur 5.18: Vetapotensial av negative liposomer med ulike lipidkonsentrajoner og 0,08% HM-HEC . 

Mønstredede søyler er data hentet fra figur x for sammenligning. For one-pot-liposomer ble det for 0,2 mM og 

1,8 mM  før ekstrudering fordelt på to paraleller og ekstrudert hver for seg. Det er fra disse tatt prøver fra to 

paraleller. Feilfeltene viser minste og største verdi. 

5.4.2 Endring av polymerkonsentrasjon 

Det ble tillaget formuleringer med 2,4 mM negative liposomer med 0,08% og 0,16% HM-

HEC ved konvensjonell metode. Det ble vist økning av størrelse og polydispersitetsindeks 

ved økning av polymerkonsentrasjon fra 0,08% til 0,16.  
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Figur 5.19: Figur 13: Gjennomsnittsmåling av størrelse av nakne og konvensjonelt coatede liposomer. For hver 

prøve ble det utført sett med 3 målinger. Grunnet mangel på dispersjonen ble det kun tillaget 1 parallell av hver 

konsentrasjon. 

  

Figur 5.20: Figur 14: PDI for liposomer uten HM-HEC og konvensjonelt coatede liposomer. For hver prøve ble 

det utført sett med 3 målinger. Grunnet mangel på dispersjonen ble det kun tillaget 1 parallell av hver 

konsentrasjon. 

Zetapotensial av liposomer uten HM-HEC var målt til (settt inn tall). Ladningen ser ut til å bli 

mindre negativt ladd ved øking av polymerkonsentrasjon til 0,16%.  
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Figur 5.21: Figur 13: Zetapotensial. For hver prøve ble det utført sett med 3 målinger. Grunnet mangel på 

dispersjonen ble det kun tillaget 1 parallell av hver konsentrasjon. 

5.4.3 Tillaging av formuleringer med høyere lipid- og 

polymerkonsentrasjon 

Det ble tillaget positive liposomer med samme forhold av lipider og polymersom tidligere 

lagd i kapittel 5.1 og 5.2. Konsentrasjonene var 1,8 mM lipider og 0,24% HM-HEC.  

 

Figur 5.22: Gjennomsnittsstørrelse av positive liposomer (soyaPC/DOTAP). Feilfeltene viser minste og største 

verdi. For one pot er det målt fra 2 paraleller. 

 

Figur 5.23: PDI av positive liposomer (soyaPC/DOTAP). Feilfeltene viser minste og største verdi. For one pot er 

det målt fra 2 paraleller. 
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Figur 5.24: Zetapotensial av positive liposomer (soyaPC/DOTAP). Feilfeltene viser minste og største verdi. For 

one pot er det målt fra 2 paraleller. 

 

 

 

 

5.5 Stabilitet av utvalgte formuleringer med 17% 

glyserol 

One-pot-liposomene viste endring i størrelse og PDI etter 15 uker, i motsetning til liposomene 

med HM-HEC tillaget med konvensjonell metode og liposomer uten HM-HEC som hadde 

uforandret størrelse og PDI i 15 uker.  
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Figur 5.25: Gjennomsnittsstørrelse av nøytrale liposomer (soyaPC) i 17% glyserol. Feilfeltene viser minste og 

største verdi. 

 

 

Figur 5.25: PDI av nøytrale liposomer (soyaPC) i 17% glyserol. Feilfeltene viser minste og største verdi. 

 

Alle formuleringene med nøytrale liposomer hadde endring i zetapotensialet etter 15 uker vist  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

G
je

n
n

o
m

sn
it

ts
st

ø
rr

el
se

 (
n

m
)

Uker

Nøytrale liposomer i 17% glyserol

Kun liposomer HM-HEC konvensjonell metode HM-HEC one pot

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17P
o

ly
d

is
p

er
si

te
ts

in
d

ek
s 

(P
D

I)

Uker

Nøytrale liposomer i 17% glyserol

3 mM kun liposomer

0,6 mM + 0,08% HM-HEC konvensonell metode

0,6 mM + 0,08% HM-HEC one pot



42 

 

 

Figur 5.26: Zetapotensial av nøytrale liposomer (soyaPC). Resultatene viser minste og største verdi. 

Negative liposomer 

Formuleringene tillaget i kapittel 5.4.1 ble karakterisert over tid. Det ble ikke vist endring i 

gjennomsnittsstørrelse og polydispersitetsindeks i 1-2 uker vist i figur x og x. 

  

Figur 5.27: Gjennomsnittsstørrelse av negative liposomer (soyaPC/eggPG) i 17% glyserol. Feilfeltene viser 

minste og største verdi. 
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Figur 5.28: Polydispersitetsindeks av negative liposomer (soyaPC/eggPG) i 17% glyserol. Feilfeltene viser 

minste og største verdi. 

Endring i zetapotensial ble vist for alle formuleringene med negative liposomer etter kort tid 

vist i fugur. Det ble sammen med endringen ble det vist to topper i fordelingen av 

zetapotensial for alle formuleringene. Figur x og x er eksempler hvor det vises tydlig to topper 

etter i zetapotensialfordelingen. 

 

Figur 5.29: Zetapotensial av negative liposomer (soyaPC/eggPG) i 17 % glyserol. Feilfeltene viser minste og 

største verdi. 
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Figur 5.30: Distribusjon av zetapotensial ved nylaging og ved endring av 1,2 mM soyaPC/eggPG-liposomer med 

0,08% HM-HEC  

Positive liposomer utviste liten endring i størrelse i 13 uker og polydispersitet for liposomer 

uten HM-HEC og liposomer med HM-HEC tillaget ved konvensjonell metode. One-pot-

liposomene vise endring mellom 10 og 13 uker. 
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Figur 5.31: Gjennomsnittsstørrelse av positive liposomer (soyaPC/DOTAP) i 17% glyserol. Feilfeltene viser 

minste og største verdi. 

 

 

Figur 5.32: Polydispersitetsindeks av positive liposomer (soyaPC/DOTAP) i 17% glyserol. Feilfeltene viser 

minste og største verdi. 

For zetapotensialet vises det for liposomer uten HM-HEC en svak reduksjon av zetapotensial 

ved 10 og 13 uker. For liposomer med HM-HEC er det for liposomer tillaget med 

konvensjonell metode ingen endring av zetapotensialet i 13 uker. For liposomer tillaget med 

one-pot-metoden er ladning endret fra tilnærmet nøytralt til -9,7 mV mellom 10 og 13 uker.  
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Figur 5.31: Zetapotensial av positive liposomer (soyaPC/DOTAP). Feilfeltene viser minste og største verdi 

5.6 Bruk i munnhulen 

5.6.1 Interaksjon med mucin 

Turbiditet 

Positivt ladede liposomer uten HM-HEC viste tydelig turbiditetsendring umiddelbart ved 

drypping med mucin. Større aggregater var synlige etter inkubering, se bilde 5.32. 

Turbiditeten økte fra 0,11 𝑐𝑚−1 til 1,8 𝑐𝑚−1. Liposomene med HM-HEC fra begge 

fremstillingsmetoder utviste en liten økning i turbiditet , vist i figur 5.33.  
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Figur 5.32: Synlige aggregater og tydelig turbid løsning ved interaksjon med positivt ladede liposomer uten HM-

HEC og mucin. 

 

Figur 5.33. Turbiditet ved interaksjon med mucin etter inkubering ved 35°C.Prøver uten mucin var ikke 

inkubert. Utregnet ut fra transmittans målt ved λ=633 nm med formelen τ = -1/L ln(I/I0) hvor L= 1 cm er 

lysveien og (I/I0) er transmittansen. Feilfeltene viser minste og største måling av 2-3 paralleller.  

Endring i størrelse 

Det var liten forskjell i størrelse på formuleringene med HM-HEC og gjennomsnittsstørrelsen 

økte med ca. 250 nm vist i figur 5.34. Størrelsesfordelingene viste ikke-unimodale 

størrelsesfordelinger hvor gjennomsnittsstørrelsen avviker fra den største toppen. Den største 

toppen var målt ved 730 nm (721-741nm) for one pot og 702 nm (695-709 nm) for 

konvensjonelle liposomer. Størrelsesfordelingene er vist i 5.35. 
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Figur 5.34. Størrelse ved interaksjon med mucin etter inkubering ved 35°C. Feilfeltene viser største og minste 

gjennomsnitt av 3 sett med målinger fra 2 paraleller. 

  

Figur 5.35.. Størrelsesfordelinger etter interaksjon med mucin. Sammenlignet med data i figur x fraviker 

gjennomsnittsverdien med amplituden som målt ved 730 nm (721-741nm) for one pot og 702 nm (695-709 nm) 

for konvensjonelle liposomer. Konvensjonell metode er vist til venstre og one.pot er vist til høyre. 

 

Endring av zetapotensial 

Zetapotensiaet endrer seg fra omtrent nøytral ladning til å bli mer negativt ladd etter 

interaksjon med mucin med formuleringene med HM-HEC. One-pot-liposomene ser ut til å 

ha fått en større negativ ladning enn one.pot-liposomene (figur 5.36).  

 

Figur 5.36. Zetapotensial etter interaksjon med mucin etter2 timer i inkubator (35°C). Feilfeltene viser største og 

minste gjennomsnitt av 3 sett med målinger fra 2 paraleller. 
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5.6.2 Frisetting av CF 

Innledende forsøk 

En metode for separasjon av supernatanten i dispersjonen ble fastsatt ved sentrifugering 1 ml 

HM-HEC I PBG. Ved sentrifugering ved 6000g ble ca. 0,2 ml separert av konsentratoren, så 

vidt tilstrekkelig for å kunne pipettere ut tre ganger 50 µl. Linearitet mellom 

fluoriscensintensitet og konsentrasjon var vist i området 0,04 til 1,25 µM vist i figur. 

Konsentrasjoner lik eller høyere enn 2,5 µM ga en intensitet som var utenfor egnet 

måleområde for instrumentet.  

Ved måling av total intensitet i liposomdispersjonene (fra prøve med liposomer og triton-x) 

ble det ved pipettering av 50 µl til brønnene målt en for sterk intensitet. Ut fra dette ble 

volumet redusert til 25 µl ved måling av total mengde CF som ga en intensitet omkring 1700 

for formuleringene. Å lage nye liposomer med lavere konsentrasjon av CF ble ikke utført 

grunnet den tidkrevende prosessen med å lage liposomer.  

 

Figur 5.37: Grafen viser utarbeidet standardkurve med tre målinger per standardløsning. Det ble utarbeidet en ny 

standardkurve for hver dag det ble utført målinger. 

Lekkasje ved 35 °C 

HM-HEC ser ut til å redusere hastigheten av frisettingen av CF hos de positive liposomene 

ved tillaging med konvensjonell metode. I motsetning vil one-pot metoden gi en større 

frisettingshastighet med ca. 5 ganger frisatt CF etter 3 timer, også raskere enn liposomene 
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uten HM-HEC.  

 

Figur 5.38: Frisatt CF ved inkubering ved 35°C. Feilfeltene viser minste og største gjennomsnitt av tre målinger 

per parallell. Konvensjonelle liposomer n=3, One pot n=2 og kun liposomer n=1. 
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6 Diskusjon 

6.1 Interaksjon mellom liposomer og polymerer  

Liposomene med HM-HEC viste økning i størrelse sammenlignet med liposomer uten 

polymer og de ladede liposomene fikk en nøytral ladning når HM-HEC ble inkludert. Dette 

indikerer en interaksjon mellom HM-HEC og liposomene. Dette stemmer overens med 

tidligere en tidligere studie (Klemetsrud, Kjoniksen et al. 2016) hvor interaksjon har blitt vist 

mellom SoyaPC-liposomer og HM-HEC. Interaksjoner med HM-HEC har også blitt vist med 

andre liposomer med nøytrale lipider som eggPC- og DPCC-liposomer (Meland, Rov-

Johnsen et al. 2014). En foreslått mekanisme kan være at alkylgruppene hos 

hydrofobmodifiserte polymerer innkorporeres i dobbeltlaget. Denne teorien støttes opp ved en 

reologisk studie hvor en løsning med HM-HEC fikk redusert viskositet ved tilsetting av 

liposomer.  

HEC-90 viste ingen betydelig interaksjon til liposomene. Dette stemmer overens med 

(Meland, Rov-Johnsen et al. 2014) hvor det ikke er vist særlig interaksjon mellom HEC-90 og 

eggPC- og DPPC-liposomer. Forfatterne beskriver at HEC kan ha en høyere affinitet til 

hydreringmediet enn til liposomene og at dette forklarer den manglende liposom-polymer-

interaksjon. I denne oppgaven er dette også vist at manglende interaksjon også gjelder ved 

tillaging ved one-pot-metoden  

Det er rimelig å anta at HM-HEC-polymer-komplekser som tillages med one-pot-metoden vil 

ha polymerer som tildekker begge sider av membranen og at alkylkjedene til HM-HEC vil 

trenge inn i det lipofile miljøet i membranens dobbeltlag fra begge sider. Ut fra begrenset 

erfaring med metoden kan man heller ikke utelukke at liposom-polymerkomplekset også har 

andre typer interaksjoner. En mulighet kan være at polymeren «låses fast» i øyeblikket 

liposomene dannes på en mer tilfeldig måte fordi polymeren ikke bare absorberes til 

liposomenes overflater, men er til stede ved store deler av tillagingsprosessen. Om en slik 

mekanisme er reell bør det kunne vises en vellykket kompleksdannelse med en ikke-ionisk 

polymer som ikke er hydrofobmodifisert. Dette er ikke vist ved bruk av HEC-90.  

6.2 One-pot-metoden og fysikalske egenskaper 
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One-pot-liposomene med HM-HEC tillaget i fosfatbuffer ble ekstrudert med 400nm 

membranfiltre og hadde en mindre størrelse enn liposomene tillaget med konvensjonell 

metode, tross for at det ved denne metoden ble ekstrudert med membranfiltere med halve 

størrelsen. Dette indikerer at tilstedeværelse av polymeren under ekstruderingen er med på å 

påvirke størrelsen av liposom-polymer-komplekset. Det kan tenkes at HM-HEC sitt bidrag til 

å øke viskositeten gjør at det må brukes et høyere trykk for å presse dispersjonen gjennom 

membranfilteret og at trykk under ekstrudering kan være en faktor som påvirker størrelsen. 

Ved tillaging med one-pot-liposomer med innkapslet glyserol ble det grunnet økning i 

viskositet brukt en større porestørrelse. Det ble vist under innledende studier at 600 nm porer 

så vidt ikke var store nok for å slippe gjennom HM-HEC i PBG. Det kan tenkes at ved bruk 

av 800 nm porer krevdes et lavere trykk enn liposomene uten glyserol for å presse 

dispersjonen gjennom membranen og at dette kan forklare den økte størrelsen ved innkapsling 

med glyserol.  

Det kan også tenkes at liposomene som tillages med one-pot-metoden har polymerer på 

innsiden av liposomene og at dette kan reduserer mengden polymerer som kan absorberes til 

den ytre overflaten og derfor gi en mindre grad av tildekking. Dersom dette skjer i en 

størrelsesorden av betydning kan ikke optimale polymerkonsentrasjoner for liposomer ved 

konvensjonell metode overføres ved tillaging med one-pot-metoden. Dette indikerer at nye 

studier hvor optimal polymerkonsentrasjon for disse liposomene kan være av interesse. 

I hvilken grad polymeren befinner seg på innsiden av membranen er vanskelig å vurdere, men 

kan være avhengig av mekanismen som skjer ved ekstrudering av liposomene. Ved 

ekstrudering vil store vesikler sprekker og gjendannes og dette resulterer i liposomer med 

ønsket størrelse. Når vesiklene sprekker kan det tenkes at det vil finnes åpne kjeder i 

tilstrekkelig tid slik at polymerer fra den ytre fasen kan absorberes til begge sider av 

membranen. På denne måten er det mulig at det innkapsles en mengde polymer som er av 

betydning. Dette vil også innebære at det vil være forskjell på valg av metode for 

størrelsesmanipuleringen da det ved bruk av ultralyd kan tenkes at lipidene vil dispergeres 

fullstendig og at åpne kjeder derfor ikke vil være til stede. 

6.3 Tillaging ved høyere konsentrasjoner og 

stabilitet 
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SoyaPC/eggPG-liposomer fikk redusert størrelse og økt negativ ladning ved når 

lipidkonsentrasjonen økte og polymerkonsentrasjonen var konstant. Dette innebærer at man 

ikke bare kan øke lipidkonsentrasjonen ved tillaging av dispersjoner med høyere 

konsentrasjoner. SoyaPC/DOTAP-liposomene tillaget med 9 mM lipider og 0,24% HM-HEC 

hadde tilnærmet like fysikalske egenskaper som dispersjonen med 3 mM lipider 0,08% HM-

HEC. Dette indikerer at det er mulig for soyaPC/DOTAP-liposomer med innkapslet glyserol å 

tillages ved ulike konsentrasjoner med tilnærmet samme fysikalske egenskaper dersom man 

øker både lipid- og polymerkonsentrasjonen.  

For liposomer med one-pot-metoden ble det ved flere målinger vist en topp ved ca. 50 nm. 

For soyaPC-eggPG-liposomer ble det ved økning av lipidkonsentrasjonen uten økning av 

polymerkonsentrasjonen en større antydning til denne toppen. Siden det ved flere ganger har 

blitt observert en topp ved omkring 50 nm kan dette antyde at det burde vært brukt en høyere 

konsentrasjon av HM-HEC enn det som er gjort i denne oppgaven. Denne toppen ble 

observert ved bruk av glyserol. Bruk av glyserol medførte også bruk av større porestørrelse 

ved ekstrudering. Det bør ikke utelukkes at en større porestørrelse kan gjøre det nødvendig 

med høyere konsentrasjon av polymer og om større liposomer kan ha en større andel av 

polymerer på innsiden av liposomet.  

SoyaPC-DOTAP-liposomene utviste best stabilitet. For one-pot-liposomene ble stabiliteten 

forverret med ved innkapsling med glyserol.  

SoyaPC-eggPG uten  

6.4 Bruk i munnhulen 

Endring av turbiditet, størrelse og zetapotensial var ganske like for begge metodene ved 

interaksjon med mucin. Interaksjon mellom HM-HEC-belagte liposomer (soyaPC) og mucin 

har tidligere blitt undersøkt (Klemetsrud, Kjoniksen et al. 2016) og stemmer med resultatene 

som er kommet frem i denne oppgaven. SoyaPC/DOTAP-liposomer uten HM-HEC utviste 

den største interaksjonen og det ble vist synlige aggregater, reduksjon i zetapotensial og 

økning i turbiditet. Mucin har negativ ladning og en elektrostatisk interaksjon gir en sterk 

interaksjon. 
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Turbuditeten er avhengig av størrelse, kompakthet og antall partikler hvor økning i disse 

parametere gir økning i turbiditet (Klemetsrud, Jonassen et al. 2013). Lipidkonsentrasjonene i 

de ulike prøvene konstant og man kan utelukke antall partikler som en avgjørende faktor for 

påvirkning av turbiditeten. Mens SoyaPC-DOTAP-liposomer uten HM-HEC ga en sterk 

økning i turbiditet, ga liposomene med HM-HEC en svak økning i turbiditet. Det var ingen 

vesentlig forskjell på endringen av turbiditet mellom tillagingsmetodene. 

Størrelsesmålingene for soyaPC-DOTAP-liposomer med HM-HEC viste to topper i 

fordelingen som indikerer to populasjoner med partikler. Topper ved omkring Det kan bety at 

det er overskudd av mucin. Zetapotensialet viste en endring fra nøytral til negativ og dette 

indikerer en interaksjon. Liposomer med HM-HEC har også indikert to populasjoner av 

(Klemetsrud, Kjoniksen et al. 2016). Noe interessant er at i denne studien er to populasjoner 

vist ved to topper i zetapotenzial og størrelsesfordelingen er ikke diskutert. En mulig årsak 

kan være bruk av konsentrasjonen ved måling av zetapotensial er ulik. 

I denne oppgaven har liposomer med HM-HEC vist en stor økning i størrelse ved interaksjon 

med mucin og en liten endring av zetapotensial og turbiditet. Tar man også overskuddet av 

mucin i betraktning antyder dette en interaksjon hvor mucin dekorerer liposomene i en lite 

kompakt konformasjon. I tillegg til elektrostatiske interaksjoner er en annen foreslått 

mekanisme for interaksjon til mucin er hydrofobe interaksjoner til hydrofobe segmenter i 

proteinkjeden i mucin (Klemetsrud, Kjoniksen et al. 2016). 

En annen mulig mekanisme for lengere kontakttid som utforskes kan være bruk av 

mokuspenetrerende systemer, kalt «slippery nanoparticles». Det innebærer å etterligne 

egenskaper ved virus som penetrerer mocus for å kunne infisere verten. For å kunne penetrere 

mocus må partikkelen ikke feste seg til mucin (Laffleur, Hintzen et al. 2014). Det åpner for at 

partikler uten interaksjon med med mucin kan bli brukt for å øke kontakttiden i munnhulen og 

at interaksjon med mucin ikke behøver å være en ønsket egenskap.  

Metodene som er brukt i denne oppgaven har svakheter når det gjelder å vurdere kontakttiden 

i munnhulen og frisetting av glyserol fra liposomene. Selv om en sterkere interaksjon med 

mucin kan bety økt kontakttid er dataene mangelfulle for å gjøre et estimat av kontakttiden i 

munnhulen. Faktorer som kontinuerlig sekresjon av saliva, bevegelser og matinntak er ikke 

simulert. Frisetting av CF sier noe om permeabiliteten av membranen til liposomene, men gir 

begrenset informasjon frisettingen av glyserol siden gluserol og CF har ulike egenskaper.  
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6.5 Tillaging av en legemiddelformulering 

Fremstillingsmetode 

One-pot-formuleringene med innkapslet glyserol i denne oppgaven hadde 

stabilitetsutfordringer. Slik som disse er tillaget er de lite egnet som legemidler. Imidlertid er 

det mulig å diskutere om metoden kan endres for å få de egenskapene som vi ser etter. Soya-

PC/DOTAP-liposomene utviste raskere frisetting av CF, noe som tyder på at metoden kan 

benyttes for å øke frisettingen.  Som diskutert tidligere kan mulige årsaker til den dårlige 

stabiliteten være mangelfull sterisk stabilisering og svekkelse av membranen grunnet 

interaksjon mellom HM-HEC og innsiden av membranen. Dersom den økte frisettingen 

skyldes interaksjon med polymer til innsiden av liposomene kan man anta at 

polymerkonsentrasjonen kan være med på å påvirke frisettingshastigheten.  

Liposomer tillaget med konvensjonell metode ga en bedre stabilitet. Imidlertid kan det være 

mulig at frisettingen er for langsom. Grunnet det tøffe miljøet i munnhulen bør man ha 

realistiske forventninger for hvor lang kontakttid legemiddelet vil ha. Det vil ikke være 

hensiktsmessig å ha en frisetting over en periode som er betydelig lenger enn kontakttiden.  

En mulig alternativ metode for fremstilling av en legemiddelformulering kan være slik: Først 

lages liposomene med one-pot-metoden hvor det velges en lav polymerkonsentrasjon basert 

på ønsket frisettingshastighet. Deretter kan denne suspensjonen dryppes over i en ny 

polymerløsning for å oppnå ønsket sterisk stabilisering. En lavere konsentrasjon av HM-HEC 

ved one-pot-metoden vil i tillegg til å kunne redusere frisettingshastigheten også redusere 

destabilisering av membranen. En avveiing mellom stabilitet og raskere frisetting kan være 

aktuelt. 

Lipidsammensetning 

I denne oppgaven har bruk av ladede lipider vært en nyttig fremgangsmåte for å avdekke 

interaksjon mellom liposomer og polymerer, siden det ved vellykket interaksjon skjer en 

endring i zetapotensialet. Liposomer med DOTAP har i liket med andre positivt ladede 

formuleringer vist toksisk effekt på bukkale celler og hvor stor andel ladet lipid har en 
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betydning (Smistad, Jacobsen et al. 2007). Liposomer med samme lipidsammensetning som i 

denne studien, soyaPC/10mol%DOTAP, viste overraskende lite toksisitet ut fra en 

viabilitetstest med en TR146 cellelinje og ladningstetthet ser ut til å spille en 

rolle(Klemetsrud, Kjoniksen et al. 2016). Ut fra dette kan soyaPC/DOTAP-liposomer med 

denne andelen DOTAP være aktuelle for bruk i munnhulen.  

Bruk av DOTAP i lipidsammensetningen kan være av interesse fordi blant 

lipidsammensetningene i denne oppgaven var SoyaPC/DOTAP-liposomer mest stabil. 

Positivt ladde liposomformuleringer har vist å danne komplekser med substanser i saliva 

(Nguyen, Hiorth et al. 2011) og det kan være en årsak til å ikke benytte soyaPC-DOTAP uten 

tildekking med HM-HEC. HM-HEC vil kunne endre overflaten og det risikoen for toksisitet 

kan reduseres.  
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7 Konklusjon 

HM-HEC danner liposom-polymerkomplekser ved tillaging konvensjonell metode og one-

pot-metoden. De testede formuleringene med HM-HEC lar seg innkapsle med glyserol. Blant 

lipidsammensetningene viste SoyaPC/DOTAP den beste stabiliteten. SoyaPC/DOTAP-

liposomer med HM-HEC kan være en lovende kandidat for lindrende tørr munn. Imidlertid 

må det bedre metoder til for å simulere bruk i munnhulen. Funnene i denne oppgaven kan 

være grunnlag for videreutvikling av metodene hvor elementer fra one-pot-metoden kan 

benyttes for å øke frisettingen fra liposomene der dette er ønskelig. 



58 

 

Litteraturliste 

 

Chrischilles, E. A., D. J. Foley, R. B. Wallace, J. H. Lemke, T. P. Semla, J. T. 

Hanlon, R. J. Glynn, A. M. Ostfeld and J. M. Guralnik (1992). "Use of medications by 

persons 65 and over: data from the established populations for epidemiologic studies of the 

elderly." J Gerontol 47(5): M137-144. 

Furness, S., H. V. Worthington, G. Bryan, S. Birchenough and R. McMillan 

(2011). "Interventions for the management of dry mouth: topical therapies." Cochrane 

Database Syst Rev(12): Cd008934. 

Han, P., P. Suarez-Durall and R. Mulligan (2015). "Dry mouth: a critical topic for 

older adult patients." J Prosthodont Res 59(1): 6-19. 

Haschek, W. M., C. G. Rousseaux and M. A. Wallig (2010). Chapter 7 - Skin and 

Oral Mucosa. Fundamentals of Toxicologic Pathology (Second Edition). W. M. Haschek, C. 

G. Rousseaux and M. A. Wallig. San Diego, Academic Press: 135-161. 

Klemetsrud, T., H. Jonassen, M. Hiorth, A.-L. Kjøniksen and G. Smistad (2013). 

"Studies on pectin-coated liposomes and their interaction with mucin." Colloids and Surfaces 

B: Biointerfaces 103: 158-165. 

Klemetsrud, T., A. L. Kjoniksen, M. Hiorth, J. Jacobsen and G. Smistad (2016). 

"Polymer coated liposomes for use in the oral cavity - a study of the in vitro toxicity, effect on 

cell permeability and interaction with mucin." Journal of Liposome Research 28(1): 62-73. 

Kvalheim, S. F., M. C. Marthinussen, D. F. Haugen, E. Berg, G. V. Strand and S. 

A. Lie (2019). "Randomized controlled trial of the effectiveness of three different oral 

moisturizers in palliative care patients." Eur J Oral Sci 127(6): 523-530. 

Laffleur, F., F. Hintzen, G. Shahnaz, D. Rahmat, K. Leithner and A. Bernkop-

Schnurch (2014). "Development and in vitro evaluation of slippery nanoparticles for 

enhanced diffusion through native mucus." Nanomedicine (Lond) 9(3): 387-396. 

Laye, C., D. J. McClements and J. Weiss (2008). "Formation of biopolymer-

coated liposomes by electrostatic deposition of chitosan." J Food Sci 73(5): N7-15. 

Liu, B., M. R. Dion, M. M. Jurasic, G. Gibson and J. A. Jones (2012). 

"Xerostomia and salivary hypofunction in vulnerable elders: prevalence and etiology." Oral 

Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 114(1): 52-60. 

Malvern Instrument limited. (2015). "Zeta potential - An introduction in 30 

minutes." hentet fra https://www.research.colostate.edu/wp-

content/uploads/2018/11/ZetaPotential-Introduction-in-30min-Malvern.pdf. 

Malvern Instrument limited. (2017). "Dynamic Light Scattering: An Introduction 

in 30 Minutes." hentet fra 

https://www.chem.uci.edu/~dmitryf/manuals/Fundamentals/Dynamic%20light%20scattering

%20in%2030%20minutes.pdf. 

Meland, H. G., A. Rov-Johnsen, G. Smistad and M. Hiorth (2014). "Studies on 

surface coating of phospholipid vesicles with a non-ionic polymer." Colloids Surf B 

Biointerfaces 114: 45-52. 

Memtsa, P. T., M. Tolia, I. Tzitzikas, J. Bizakis, K. Pistevou-Gombaki, M. 

Charalambidou, C. Iliopoulou and G. Kyrgias (2017). "Assessment of xerostomia and its 

impact on quality of life in head and neck cancer patients undergoing radiation therapy." Mol 

Clin Oncol 6(5): 789-793. 

https://www.research.colostate.edu/wp-content/uploads/2018/11/ZetaPotential-Introduction-in-30min-Malvern.pdf
https://www.research.colostate.edu/wp-content/uploads/2018/11/ZetaPotential-Introduction-in-30min-Malvern.pdf
https://www.chem.uci.edu/~dmitryf/manuals/Fundamentals/Dynamic%20light%20scattering%20in%2030%20minutes.pdf
https://www.chem.uci.edu/~dmitryf/manuals/Fundamentals/Dynamic%20light%20scattering%20in%2030%20minutes.pdf


59 

 

Nguyen, S., M. Hiorth, M. Rykke and G. Smistad (2011). "The potential of 

liposomes as dental drug delivery systems." Eur J Pharm Biopharm 77(1): 75-83. 

Orellana, M. F., M. O. Lagravere, D. G. Boychuk, P. W. Major and C. Flores-Mir 

(2006). "Prevalence of xerostomia in population-based samples: a systematic review." J 

Public Health Dent 66(2): 152-158. 

Punj, A. (2018). Secretions of Human Salivary Gland. Salivary Glands - New 

Approaches in Diagnistics and Treatments. I. A. Güvenç, IntechOpen. 

Sand, O., Ø. V. Sjaastad, E. Haug, J. G. Bjålie and K. C. Toverud (2006). 

Menneskekroppen : fysiologi og anatomi. Oslo, Gyldendal akademisk. 

Smistad, G., J. Jacobsen and S. A. Sande (2007). "Multivariate toxicity screening 

of liposomal formulations on a human buccal cell line." Int J Pharm 330(1-2): 14-22. 

Stainforth, J. N., Taylor, Kevin M. G. (2013). Particle size analysis. Aulton's 

Pharmaceutics. The design and manufacture og medicines, Churchill Livingstone. 

Tsibouklis, J., A. M. Middleton, N. Patel and J. Pratten (2013). "Toward 

mucoadhesive hydrogel formulations for the management of xerostomia: the 

physicochemical, biological, and pharmacological considerations." J Biomed Mater Res A 

101(11): 3327-3338. 

Yang, W. F., G. Q. Liao, S. G. Hakim, D. Q. Ouyang, J. Ringash and Y. X. Su 

(2016). "Is Pilocarpine Effective in Preventing Radiation-Induced Xerostomia? A Systematic 

Review and Meta-analysis." Int J Radiat Oncol Biol Phys 94(3): 503-511. 



60 

 

 


