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ÁGRIP 
 

Nanóagnir og flutningur lyfja í gegnum slímhúð 

Notkun nanótækni innan heilbrigðisgeirans fer ört vaxandi og hefur leitt til nýrra 

möguleika við hönnun og þróun lyfja. Með tilkomu nanóagna sem flutningskerfis 

lyfja er meðal annars hægt að bæta vatnsleysni torleystra fitusækinna lyfja, 

minnka in vivo niðurbrot og auka helmingunartíma lyfs.  

Hjálparefnið sýklódextrín er hringlaga fásykrungur sem notað er til þess að 

bæta aðgengi og leysni lyfja. Sýklódextrín eru með vatnssækið ytra yfirborð og 

fitusækið holrúm í miðju sameindar. Í vatnslausn geta sýklódextrín innlimað 

sameindir í holrýmið og myndað fléttur við fitusækin, torleysanleg lyf og aukið 

þar með leysni þeirra. Lyfja/sýklódextrín fléttur geta hópað sig saman í 

vatnslausn og myndað nanóagnir.  Fram hafa komið vísbendingar um að slík 

agnamyndun geti aukið flæði lyfja í gegnum slímhúð manna.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif mismunandi sýklódextrína á leysni 

lyfjanna hýdrókortisón og tríklósan í vatni,  skoða hvernig fléttumyndun eigi sér 

stað og hvort flétturnar hópmyndi nanóagnir í vatnslausn. Agnirnar voru síðan 

rannsakaðar sem og hæfni þeirra til þess að flytja lyfin í gegnum slímhúð.  

Niðurstöður sýndu að hýdrókortisón og tríklósan mynduðu fléttur við 

sýklódextrín í vatnslausn og við fléttumyndunina jókst vatnsleysni lyfjanna. 

Flétturnar hópmynduðu nanóagnir í vatnslausn og við lágan sýklódextrín styrk 

voru agnirnar smáar en stækkuðu með auknum styrk. Flæði lyfjanna jókst með 

vaxandi styrk sýklódextríns yfir kyrrstæða vatnslag slímhimnunnar, en hafði lítil 

áhrif á flæðið yfir fitusækna hlutann. Óvíst er hvort að agnamyndunin sjálf hafi 

áhrif á flæði lyfja yfir slímhúð manna, líklegast veldur aukningin á leysni lyfjanna 

í vatni aukningu á flæði þeirra yfir kyrrstæða vatnslagið.  
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ABSTRACT 

Nanoparticles and drug delivery through mucus membranes. 

The use of nanotechnology in health science is a growing field and has led to 

new possibilities in the design and development of medicines. Nanotechnology 

can be applied to improve aqueous solubility of poorly water-soluble drugs, to 

reduce in vivo drug degradation and to increase biological half-life of drugs. 

Cyclodextrins are cyclic oligosaccharides with a hydrophilic outer surface and 

somewhat lipophilic central cavity. They are useful solubilizing excipients and 

have received increased attention in the pharmaceutical field. This is mainly due 

to their ability to increase aqueous solubility and stability of poorly water-soluble 

drugs through formation of inclusion complexes. In addition to inclusion 

complexes, lipophilic drug molecules, cyclodextrin and cyclodextrin complexes 

are known to form aggregates in aqueous solutions. There is a growing body of 

evidence suggesting that these aggregate formations can enhance drug 

delivery through mucus membranes.  

The aim of this study was to investigate complex formation of different 

cyclodextrins with hydrocortisone and triclosan. To investigate the solubilizing 

effect of these complexes and to see if these complexes self-assemble to form 

aggregates in aqueous solutions. The ability of these aggregates to enhance 

drug delivery through mucus membranes was also investigated.  

The results show that both hydrocortisone and triclosan formed inclusion 

complexes with cyclodextrin, and that these complexes increased aqueous 

solubility of the drugs. These complexes self-assembled to form aggregates in 

water. Small aggregates occurred at low cyclodextrin concentrations but larger 

aggregates were observed at higher cyclodextrin concentrations. The drug flux 

over mucus membrane increased with increasing cyclodextrin concentration 

and this was related to increased drug permeation through the unstirred water 

layer at the membrane surface, but it did not have any effect on the flux over the 

lipophilic part of the mucus membrane. It is still uncertain if the aggregation 

formation of these complexes is the main reason for this increased flux over the 

unstirred water layer. Most studies indicate that the flux increase is due to the 

increased aqueous solubility of the drugs at the membrane surface.  
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1. INNGANGUR 

1.1 Nanótækni 

1.1.1 Eiginleikar nanóagna 

Notkun nanótækni innan heilbrigðisgeirans fer ört vaxandi og hefur leitt til 

nýrra möguleika við meðferð og greiningu sjúkdóma (Ferrari, 2005; Kewal K, 

2005).  Nanóagnir eru skilgreindar sem agnir með þvermál á bilinu 1-100 nm 

(De Jong & Borm, 2008; Sanvicens & Marco, 2008), en í lyfjafræði geta 

nanóagnirnar þó verið allt upp í 1000 nm að þvermáli (Kreuter, 1994; Messner, 

Kurkov, Jansook, & Loftsson, 2010). Stærð nanóagna er svipuð stærð mótefna, 

frumuviðtaka, kjarnsýra og próteina. Þær hafa hátt yfirborðsflatamáls-massa 

hlutfall. Nanóagnir geta bundist og borið með sér aðrar agnir eins og lyf eða 

prótein. Þessir eiginleikar gera nanóagnir að góðum kosti bæði við greiningu 

sjúkdóma og myndhermingu (e. imaging) sem og við ýmis meðferðarúrræði (De 

Jong & Borm, 2008; Sanvicens & Marco, 2008).  Með tilkomu nanóagna sem 

flutningskerfi lyfja (þ.e. lyfjaferjur), eða lyfjananóagna, er hægt að bæta 

lífvirknina, minnka ónæmissvörun, breyta niðurbroti, minnka eituráhrif og auka 

helmingunartíma lyfs (De Jong & Borm, 2008; Shenoy & Amiji, 2005). Þar sem 

nanóagnir hafi hátt hlutfallslegt yfirborðsflatarmál geta þær aukið 

vatnsleysanleika torleystra fitusækinna lyfja og þar með upplausnarhraða þeirra. 

Slíkt getur leitt til bætts aðgengis eftir t.d. lyfjagjöf um munn (e. oral drug 

delivery) og hefur notkun þeirra í þeim tilgangi borið góða raun. Flóknari 

nanóagnir eru auk þess notaðar í markbundna lyfjagjöf til sértækra vefja (e. 

target drug delivery) eða sem genaferjur (Alexis, Pridgen, Molnar, & Farokhzad, 

2008; Davis & Brewster, 2004). Við markbundna lyfjagjöf er lyfi komið til 

marklíffæris eða valinna vefja án þess að hafa áhrif á önnur líffæri eða vefi með 

tilheyrandi aukaverkunum. Markbundin lyfjagjöf getur verið óvirk eða virk. Óvirk 

markbundin lyfjagjöf (e. passive targeting) krefst þess að það sé 

lífeðlisfræðilegur munur á sýktum og venjulegum vef, þar sem sýkti vefurinn er 

gegndræpari fyrir lyfjum og varðveitir þau lengur á verkunarstað (Torchilin, 

2000). Við virka markbundna lyfjagjöf (e. active targeting) eru ýmsum bindlum 

komið fyrir á nanóögnina sem tengist viðtökum á verkunarstað, þetta geta t.d. 
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verið ónæmisvakar. Þessar aðferðir eru mikið notaðar við lyfjameðhöndlun á  

ýmsum krabbameinum (Molema, Meijer, & de Leij, 1998). Í lyfjafræðinni 

innihalda nanóagnir yfirleitt tvo eða fleiri hluta þótt aðeins einn þeirra geymi 

virka lyfjaefnið (De Jong & Borm, 2008). 

Helstu erfiðleikarnir sem vísindamenn standa frammi fyrir við þróun nýrra lyfja 

og líftæknilyfja er þróun leiða til þess að koma lyfinu til ákveðins marklíffæris á 

sem einfaldastan hátt og á sama tíma að koma í veg fyrir það að lyfið hafi áhrif 

á önnur líffæri með tilheyrandi aukaverkunum (De Jong & Borm, 2008). Léleg 

leysni lyfs, stuttur helmingunartími og in vivo niðurbrot eru einnig dæmi um 

vandkvæði við hönnun nýrra lyfja. Með tilkomu nanóagna sem flutningskerfi lyfja 

er hægt að leysa mörg af þessum vandamálum, ásamt því að bæta gömul lyf 

sem þegar eru komin á markað. Vinsældir nanóagna eru orðnar miklar og 

margar gerðir þeirra hafa nú þegar komið á markaðinn (Or v   H rn n  z  

G s  n  Dom  n u z-Gil, & Pedraz, 2003). Sem dæmi má nefna að fjölliðu 

nanóagnir eru nú þegar mikið notaðar við hönnun á ýmsum lyfjaformum sem 

innihalda t.d. dexametasón og taxol (Kumari, Yadav, & Yadav, 2010).   

1.1.2 Flokkun og gerð lyfjananóagna 

Þrátt fyrir vaxandi fjölda nýrra gerða lyfjananóagna er hægt að flokka flestar 

af þeim í tvo hópa eftir byggingarefnum. Í öðrum hópnum eru lífrænar fjölliður 

aðal byggingarefnið og í hinum eru ólífræn frumefni notuð og þá helst málmar, 

sjá mynd nr.  1 (Sanvicens & Marco, 2008).  

Fjölliðunanóagnir, lípósóm, dendrímer, mísellu fjölliður, kolefnis nanópípur (e. 

carbon nanotubes), og aðrar fjölliður er dæmi um nokkrar gerðir af lífrænum 

nanóögnum. Fjölliðunanóagnir eru smáar agnir (þvermál 10-1000 nm) úr 

fjölliðum. Virka lyfjaefnið er dreift í matrixu fjölliðunnar (nanosphere), komið fyrir 

í kjarna agnarinnar eða á skel utan um kjarnann (nanocapsule) (Sahoo & 

Labhasetwar, 2003). Lípósóm eru fosfólípíð blöðungar (þvermál 50-100 nm) 

með tvílaga himnubyggingu, sem svipar til lífrænna himna, og umlykur hún 

vatnskjarnann. Þær geta borið vatnssækin lyf í vatnskjarnanum og fitusækin lyf í 

himnunni (Sanvicens & Marco, 2008). Dentrímer (þvermál <15 nm ) er gert úr 

fjölgreinóttum sameindum fjölliða sem samanstanda af miðlægum kjarna, innri 
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Mynd 1. Mismunandi gerðir lyfjannanóagna. Mynd aðlöguð (Parveen, 

Misra, & Sahoo, 2012; Zhang et al., 2007). 

svæðum og fjölda tengihópa, en þeir hafa áhrif á sérkenni þeirra. Dendrímer eru 

mikið notuð í myndhermingu og við greiningu sjúkdóma (De Jong & Borm, 

2008; Sanvicens & Marco, 2008). Fitunanóagnir (e. solid lipid nanoparticles) eru 

nanóagnir sem gerðar eru úr fituefnum sem eru í föstu formi við herbergis- og 

líkamshita. Lyfið getur verið dreift í matrixu, staðsett í skelinni eða staðsett í 

kjarna agnarinnar (Müller, Mäder, & Gohla, 2000). Fjölliðu mísellur (þvermál 10-

200 nm) myndast í vökva með hópun (e. self-assembled) yfirborðsvirkra fjölliða 

(e. block copolymers). Fjölliðurnar innihalda tvær eða fleiri fjölliðu keðjur með 

mismunandi fitusækni. Í vatnslausn raða fjölliðurnar sér í kjarna-skel mísellu 

byggingu til þess að draga úr frírri orku kerfisins. Í kjarnanum raða fitusæknar 

fjölliður sér saman í þeim tilgangi að minnka viðkomu þess við vökvann og 

kórónu-lík skel myndast umhverfis kjarnann úr vatnssæknum fjölliðum. Hægt er 

að hlaða fitusæknum lyfjaögnum í kjarna mísellunnar (Zhang et al., 2007).  

Gull nanóagnir (e.  ol  n nop rt  l s)  „qu ntum  ots“ og segul nanóagnir (e. 

magnetic nanoparticles) eru dæmi um ólífrænar nanóagnir (Sanvicens & Marco, 
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2008; Yezhelyev et al., 2006). Segul nanóagnir (þvermál 10-20 nm ) eru 

kúlulagaðar nanóagnir með innri kjarna úr járnsamböndum (e. ferrite) eða 

seguljárnstein (e. magnetitie: Fe3O4). Þessar agnir geta verið húðaðar með 

ýmsum vatnssæknum fjölliðum til þess að auka stöðugleika þeirra, en auk þess 

geta þær verið húðaðar með lyfjavirkum efnum.  

Við flestar þessar nanóagnir má síðan tengja ýmsa bindla (e. ligand) og mótefni 

til þess að ná fram virkri markbundinni lyfjagjöf til sértækra vefja (Parveen et al., 

2012). 

1.1.3 Myndun nanóagna 

Nanóagnir eru myndaðar með ýmsum efnafræðilegum aðferðum. Auk þess 

myndast nanóagnir sjálfkrafa í vatnslausn við hópun sameinda líkt og gerist við 

mísellumyndun, þ.e. eru sjálfsamsettar (e. self-assembled). Í vatnslausn 

innihalda hópmyndaðar nanóagnir oft fitusækinn kjarna með vatnssækinni skel. 

Í slíkum lyfjakornum eru fitusækin lyf oftast staðsett í kjarnanum. Dæmi um 

sjálfsmyndandi nanóagnir eru fjölliðu mísellur, nanóagnir sýklódextrína og 

sýklódextrínfléttna og lípósóm. Þess má geta að lípósóm hafa þó vatnssækinn 

kjarna (Akagi, Baba, & Akashi, 2007; Messner et al., 2010).  Í töflu nr. 1 má sjá 

flokka lífrænna nanóagna og myndun þeirra.  
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Tafla 1. Flokka lífræna nanóagna, myndun þeirra og stærð.  

  

Nanóögn Lýsing Stærði (nm) Heimild 

Hópmyndaðar nanóagnir 

Mísellur Hópmyndun yfirborðsvirkra efna. Í 

vatnslausn er skelin vatnssækin en kjarninn 

fitusækinn 

10 til 100  (Zhang et 

al., 2007) 

Lípósom Mynda tvílaga himnubyggingu, búnar til úr 

fosfólípíðum.  Kjarninn er vatnssækinn en 

skelin er fitusækin með vatnssækið ytra og 

innra yfirborð 

50 til 100  (Sanvicens 

og Marco, 

2008) 

Sýklódextrín    Hópmyndun sýklódextrína eða 

sýklódextrínflétta.  Ytra yfirborð er 

vatnssækið en kjarninn er matrixa 

sýklódextrína og lyfja. 

10 til 200  (Messner et 

al., 2010) 

Fjölliðunanóagnir  

Nanocapsule 

og 

nansosphere  

Myndaðar annarsvegar með fyrirfram 

mynduðum fjölliðum og hinsvegar fjölliðun 

mónómera.  

Virka lyfjaefnið er annaðhvort dreift í 

matrixu fjölliðunnar (nanosphere),  komið 

fyrir í kjarna agnarinnar eða á skel utan um 

kjarnann (nanocapsule) 

1 til 1000  (Rao & 

Geckeler, 

2011) 

Fitunanóagnir  

 Gerðar úr fituefnum. Unnar úr hreinsuðu 

þríglýseríði, flóknum glýseríð blöndum eða 

jafnvel vaxi. Lyfjaefnið getur verið dreift í 

matrixu, komið fyrir í skel utan um ögnina 

eða í kjarna agnarinnar.   

50-1000 (Müller et 

al., 2000; 

Parveen et 

al., 2012) 

 

1.2 Sýklódextrín 

Eins og fram hefur komið getur verið flókið og vandasamt verk að þróa og 

hanna ný lyf.  Rannsóknir sýna að um 40% þeirra lyfja sem eru á markaði megi 

flokka sem torleyst lyf (e. porly solubl ) s mkvæmt „b oph r m s ut   l 

classification syst m“ (BCS)  n um 90% lyfj  í þr un t lh yr  þ  m flokk  s m 

sýnir að vandamálið fer vaxandi. Ýmsum aðferðum hefur verið beitt til þess að 

auka aðgengi og leysni lyfja og hafa hjálparefnin sýklódextrín reynst þar vel 

(Loftsson & Brewster, 2010). 

Sýklódextrín eru hringlaga fásykrungar með vatnssækið ytra yfirborð og 

fitusækið holrúm í miðju sameindar. Í vatnslausn geta sýklódextrín innlimað 
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sameindir í holrýmið og myndað fléttur við fitusækin, torleysanleg lyf og aukið 

þar með leysni þeirra. Sýklódextrín eru notuð til lyfjagerðar í þeim tilgangi að 

auka leysni og stöðuleika lyfja í vatni og til þess að auka frásog lyfja frá 

meltingarveginum út í blóðrás (Brewster & Loftsson, 2007). 

1.2.1 Bygging sýklódextrína 

Eins og fram hefur komið eru sýklódextrín hringlaga fásykurungar sem unnin 

 r úr st rkju m ð   rjun. N ttúrul   sýkl   xtrín  nn h l   s x (α-sýklódextrín), 

sjö (β-sýkl   xtrín)   tt  (γ-sýkl   xtrín)  níu (δ-sýkl   xtrín)  ð  fl  r  (α-1,4)-

t n   α-D-glúkópýranósa einingar. Sýklódextrín taka á sig mynd sívalnings sem 

er breiðari í annan endann. Annars stigs hýdroxýlhópar standa út úr breiðari 

enda sameindanna og fyrsta stigs hýdroxýlhópar standa út úr þeim þrengri 

(Brewster & Loftsson, 2007; Loftsson & Brewster, 2010). Sjá mynd nr. 2. Í 

vatnslausn mynda þessir hýdroxýlhópar vetnistengi við vatn, sem gefur 

sýklódextrínsameindunum vatnsleysanlegt ytra yfirborð. Innra holrúm 

sameindanna er fitusækið og geta þær því myndað fléttur með litlum 

fitusæknum sameindum eða fitusæknum hópum stærri sameinda. Fitusækni 

innra holrúmsins má líkja við fitusækni Spirutus dilutus (Loftsson & Brewster, 

1996; Saenger et al., 1998) 

 

 

Mynd 2. Bygging sýklódextríns. Sýklodextrín tekur á sig mynd sívalnings 
þar sem annars stigs hýdroxýl hópar snúa út úr breiðari enda 
sameindanna og fyrsta stigs út úr þeim þrengri (Loftsson & Brewster, 
2010). 



  

7 

Þrátt fyrir það að náttúruleg sýklódextrín og fléttur þeirra séu 

vatnsleysanleg getur leysni þ  rr  í v tn  v r ð t kmörkuð  sérst kl    hj  β-

sýklódextríni. Það má rekja til sterkrar bindinga sýklódextrínsameinda í 

kristalformi þess og innri vetnistengja sem myndast á milli hýdroxýlhópana á 

sýklódextrínsameindinni. Útbúa má afleiður sýklódextrína sem hafa mun betri 

vatnleysni. Með  handahófskenndri skiptingu hýdroxýlhópanna, jafnvel með 

fitusæknum efnahópum eins og metoxý-hópum, breytist fasta form 

sýklódextrína úr kristölluðu efni í blöndu af vatnsleysanlegum sýklódextrín 

ísómerum sem myndar amorf (e. amorphous) fast efni, en það leiðir til mikillar 

aukningar á vatnsleysanleika. Þær afleiður náttúrulegra sýklódextrína sem hafa 

verið samtengdar og notaðar v ð lyfj   rð  ru m. . hý roxýpr pýl  fl  ður  f β- 

o  γ-sýkl   xtrín  o  súlf bútýl  th r β-sýklódextrín sódíum salt (Brewster & 

Loftsson, 2007; Loftsson & Brewster, 1996).  

1.2.2 Fléttumyndun sýklódextrína og lyfja 

Fitusækna holrúmið í miðju sameinda sýklódextrína getur innlimað og 

myndað innlimunar-fléttur (e. inclusion-complexes) við fitusæknar litlar 

sameindir eða fitusækinn hluta stærri sameinda í vatnslausn (Stella, Rao, 

Zannou, & Zia, 1999). Við myndun fléttna eru engin samgild tengi mynduð né 

rofin. Drifkraftur fléttumyndunar er talinn orsakast af mörgum þáttum, m.a. losun 

varmaríkra vatnssameinda frá holrúmi sýklódextríns, van der Waals tengja, 

vetnistengja, vatnsfælinna tengja (e. hydrophobic interactions), rafstöðutengja 

(e. electrostatic interactions), minnkun á spennu í byggingu 

sýklódextrínsameindanna (e. decreased conformational and steric strains) sem 

og hleðslu-millifærslu tengja (e. charge-transfer interactions) (Liu & Guo, 2002; 

Loftsson, Brewster, & Másson, 2004). Allir þessir kraftar eru tiltölulega veikir 

sem gerir það að verkum að lyfin sem bundin eru í holrúmi sameindarinnar eru í 

kviku jafnvægi við frjálsar lyfjasameindir í lausninni (Loftsson et al., 2004), fléttur 

 ru stöðu t myn  ð r o  l yst r upp   hr ð  rétt v ð „  ffus on- ontroll   l m t“ 

(Stella et al., 1999) 

Rétt eins og fitusæknar sameindir geta verið innlimaðar inn í holrúmið og 

myndað innlimunar fléttur við sýklódextrín, geta sýklódextrín einnig myndað 

óinnlimaðar-fléttur (e. non-inclusion complexes) við aðrar sameindir í 



  

8 

vatnslausninni. Báðar gerðir af fléttunum geta verið samtímis til staðar í 

vatnslausninni. Óinnlimaðar fléttur myndast þegar t.d hýdroxýl hópar á yfirborði 

sýklódextrína mynda vetnistengi við samliggjandi sameindir (Brewster & 

Loftsson, 2007; Loftsson & Duchêne, 2007; Loftsson, Hreinsdóttir, & Másson, 

2007). Sýnt hefur verið fram á að sýklódextrín myndi bæði innlimunar- og 

óinnlimunarfléttu með díkarboxýl sýru og að báðar flétturnar myndist í 

vatnslausn (Gabelica, Galic, & De Pauw, 2002). Einnig hefur verið sýnt fram á 

að akridín/dímethýl-β-sýklódextrín 2:1 flétta myndist þegar akridín/dímethýl-β-

sýklódextrín 1:1 flétta myndar óinnlimunar fléttu við aðra akridín sameind, og að 

blöndur af ákveðnum lyf/sýklódextrín 1:2 og 2:2 fléttum geti myndast í 

vatnslausnum (Correia et al., 2002). Algengast er þó að sýklódextrín myndi 

lyfjasýklódextrín 1:1 fléttu þar sem ein lyfjasameind myndar innlimunar-fléttu við 

eina sýklódextrínsameind, sjá mynd nr. 3 (Brewster & Loftsson, 2007; Loftsson, 

Hreinsdóttir, et al., 2007).  

 

Mynd 3. Myndun lyfjasýklódextrín 1:1 fléttu (Stella & He, 2008). 

 

1.2.3 Sýklódextrín og leysanleiki lyfja 

Fitusækin lyf eru oft torleyst í vatni, en það getur verið ein aðal ástæða fyrir 

lélegu aðgengi þeirra. Þegar sýklódextrín myndar innlimunar fléttu við fitusækin 

lítil lyf eða fitusækinn hluta stærri sameinda breytast eðlisefnafræðilegir 

eiginleikar lyfsins, svo sem vatnsleysni og efnafræðilegur stöðuleiki. 

Sýklódextrín sameindin myndar þá vatnsleysanlegan verndandi skjöld 

umhverfis lyfið sem veldur aukinni leysni þess í vökva (Loftsson et al., 2004). 

Með aukinni leysni lyfs eykst upplausnarhraði þess og fyrir lyf sem hafa 
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takmarkað aðgengi frá meltingarvegi vegna lélegra leysni eða upplausnarhraða 

getur þessi fléttumyndun bætt aðgengi þess verulega. Einnig gefur þessi aukna 

leysni tækifæri á formúleringu innrennslislausna til lyfjagjafar (Brewster & 

Loftsson, 2007). Til þess að sjá betur fyrir hvaða lyf sýklódextrín gæti bætt 

aðgeng  lyfj  j f r um munn   r    nl  t  ð skoð  „b oph r m s ut   l 

 l ss f   t on syst m“ (BCS). Í því k rf   ru lyf flokkuð í fj r  flokk   ft r 

leysanleika þeirra í vatnslausn og gegndræpi (e. permeability) þeirra yfir 

lífeðlisfræðilegar himnur. Í flokki I eru lyf sem bæði eru leysanleg og 

gegndræpin. Flokkur II samanstendur af lyfjum sem eru torleyst í vatni en flæða 

vel yfir lífeðlisfræðilegar himnur, þ.e eru gegndræpin. Helstur hömlur fyrir frásogi 

lyfja í flokki II tekin um munn er leysni og upplausnarhraði lyfsins. Flokkur III 

samanstendur af lyfjum sem hafa góða leysni en lélegt gegndræpi og að lokum 

samanstendur flokkur IV af lyfjum sem eru bæði torleyst og hafa lélegt 

gegndræpi. Af þessu má sjá að með fléttumyndun sýklódextríns og lyfja í flokki 

II og IV er hægt að bæta aðgengi lyfjanna verulega, jafnvel það mikið að þau 

geta farið upp í flokk I (Dokoumetzidis & Macheras, 2006; Loftsson, 2002)      

Sýklódextrín geta einnig bætt stöðugleika lyfja. Þegar lyf eru bundin með 

sýklódextríni í innlimunar fléttu geta sýklódextrín verndað lyfið fyrir eyðandi 

umhverfi og þannig minnkað eða komið í veg fyrir hýdrólýsu, oxun, 

„r   m z t on“ o   nsímhv t ð  sun run lyfs ns (e. enzymatic decomposition) 

(Loftsson et al., 2004). 

1.2.4 Hópmyndun sýklódextrína og lyfjasýklódextrín fléttna 

Sýklódextrín sem og lyfja/sýklódextrín fléttur geta í vatnslausn hópmyndað 

sjálfsamsettar nanóagnir sem eru á stærðarbilinu 10-200 nm (Messner, Kurkov, 

Brewster, Jansook, & Loftsson, 2011).   

Hópmyndun náttúrulegra sýklódextrína ( þ.e. α-sýkl   xtrín β-sýklódextrín og 

γ-sýklódextrín) verður þegar samliggjandi sýklódextrín sameindir mynda 

vetnistengi á milli hýdroxýl hópa á yfirborði sameindanna (Gonz et al., 2002). 

Hópmyndunin eykst með auknum styrk sýklódextríns í lausninni og getur lögun 

þeirra verið breytileg svo sem hnattlaga, disklaga eða þynnur. Tilhneiging 

náttúrulegra sýklódextrína til hópmyndunar er ekki mikil, en minna en 1% 
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sýklódextrína í vatnslausn tekur þátt í mynduninni (Bonini et al., 2006; Saenger 

et al., 1998). Afleiður náttúrulegu sýklódextrínanna sýna jafnvel minni 

tilhneigingu til hópmyndunar. Það er talið vera vegna handahófskenndra 

skiptinga hýdroxýl hópa á yfirborði sameindarinnar, sem veldur því að færri 

hýdroxýlhópar geta myndað vetnistengi á milli samliggjandi sameinda (Messner, 

Kurkov, Palazón, et al., 2011). Eins er talið að vatnsfælin víxlverkun sé aðal 

drifkrafturinn í hópmyndun fitusækinna afleiða sýklódextrína, en ekki 

vetnistengjamyndun. Kraftarnir sem verka í hópmyndun sýklódextrín afleiða eru 

veikari en sá sem verkar á náttúrlegu sýklódextrínin og því er hópmyndunin 

óstöðugri og brotnar frekar niður (Loftsson & Brewster, 1996; Messner et al., 

2010; Zannou, Streng, & Stella, 2001).  

Eins og fram hefur komið eru eðlisefnafræðilegir eiginleikar 

lyfjasameindarinnar aðrir en eðlisefnafræðilegir eiginleikar lyfjasýklódextrín 

fléttna. Á sama hátt eru eðlisefnafræðilegir eiginleikar sýklódextrína aðrir en 

lyfjasýklódextrín fléttunnar. Þessi breytileiki kemur fram í eiginleika 

lyfjasýklódextrín fléttna til hópmyndunar (Messner et al., 2010). 

Lyfjasýklódextrín fléttur geta hópað sig saman og myndað nanóagnir. Þessar 

nanóagnir eru af mísellu gerð þar sem fitusækna lyfið er staðsett í kjarna 

agnarinnar og vatnssækni hluti sýklódextrína á yfirborðinu. Fyrir fitusæknari 

afleiður sýklódextrína getur myndast önnur gerð mísellu nanóagna þar sem 

kjarninn er búinn til úr matrixu fituleysanlega hluta sýklódextrína og lyfsins. 

(Auzély-Velty, Péan, Djedaïni-Pilard, Zemb, & Perly, 2000). Hvernig þessar 

nanóagnir myndast og hvaða kraftar eru að verki á bak við myndunina er enn 

ekki að fullu vitað. Sýnt hefur verið fram á að myndunin sé bæði háð styrk 

fléttunnar í lausninni (þ.e. heildarstyrkur lyfsins, sýklódextrínsins og fléttunnar) 

og eiginleika lyfjanna í fléttunni til þess að tengjast við aðliggjandi fléttur 

(Messner, Kurkov, Brewster, et al., 2011; Messner, Kurkov, Palazón, et al., 

2011). Jafnvel er talið að hópmyndunin geti verið hvötuð af lyfjasameindinni í 

fléttunni og þá sérstaklega ef lyfjasameindin hefur þann eiginleika að mynda 

hópmyndandi nanóagnir sjálf. Kraftarnir sem taldir eru taka þátt í 

hópmynduninni eru veikir og geta auðveldlega raskast. En þeir kraftar eru; 

vetnistengi, van der Wals tengi, rafstöðutengi, tvískauta tengi (e. dipole forces), 
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hleðslu-millifærslu tengi, minnkun á spennu í byggingu 

sýklódextrínsameindarinnar (e. release of conformational strain) og vatnsfælin 

víxlverkun (Mele, Mendichi, & Selva, 1998; Messner, Kurkov, Palazón, et al., 

2011). Nanóagnir lyfjasýklódextrín fléttna eru því hálfóstöðugar og munu 

líklegast rofna í sundur við þynningu t.d. í blóði eða öðrum líkamsvessum 

(Messner, Kurkov, Flavià-Piera, Brewster, & Loftsson, 2011). 

Þrátt fyrir það að lyfjasýklódextrín fléttur myndi nanóagnir ætti það ekki að 

hafa áhrif á lyfjafræðilega eiginleika lyfsins sem bundnir eru í fléttunni. Það ætti 

því ekki að hafa áhrif á meðferðarlega virkni lyfsins, losun þess úr fléttunni, né 

lyfjahvarfafræðilega eiginleika þess (Messner, Kurkov, Flavià-Piera, et al., 

2011). 

1.3 Slímhúð og flutningur lyfja 

Slímhúðina má finna á ýmsum stöðum í líkamanum, m.a. í meltingarvegi, 

öndunarvegi, nefholi, munnholi, leggöngum, augum o.fl.  

Lyf sem frásogast frá þessum stöðum, t.d. lyf sem gefin eru um munn, þurfa því 

að flytjast í gegnum slímhúðina til þess að komast í blóðrásina og á 

verkunarstað. Margar hindranir geta verið á flutningi lyfja í gegnum slímhúðina 

(Khanvilkar, Donovan, & Flanagan, 2001).  

1.3.1 Slímhúðin 

Slímhúðin samanstendur af innra bandvefslagi og ytra þekjuvefslagi en 

yfirborð þekjuvefsins er umlukið slími (John D, 2005). Slímhúðin dregur nafn sitt 

af slímlaginu sem klæðir ytra yfirborð slímhúðarinnar. Slímlagið er seigjumikill, 

límkenndur og teygjanlegur vökvi og hefur það hlutverk að verja undirliggjandi 

þekjuvefsfrumur. Það fangar og fjarlægir utanaðkomandi agnir og fitusæknar 

sameindir af yfirborði slímhúðarinnar (Knowles & Boucher, 2002; Lai, Wang, & 

Hanes, 2009). Slímlagið samanstendur aðallega af vatni (90-98%) og músíni (2-

5%). Músín eru stórar sveigjanlegar glýkóprótein sameindir, með mólþyngdina 

allt frá 0,5 MDa til 20 MDa (Khanvilkar et al., 2001) en þær mynda vetnistengi 

við nærliggjandi vatnssameindir sem veldur aukinni þykkt og seigju slímsins. 

Þykkt slímlagsins er breytileg eftir því hvar slímhúðin er staðsett og getur verið 

 llt fr  1 μm í munnhol nu t l um 100-600 μm í m   num (Loftsson, Vogensen, 
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Brewster, & Konráðsdóttir, 2007). Seigja slímlagsins er um 1000-10.000 sinnum 

meiri en hjá hreinu vatni (Lai et al., 2009). Músín keðjurnar mynda síðan vatns 

matrixu á milli sameindanna þar sem seigjan getur verið jafn lág og hjá hreinu 

vatni. Þessi vatns matrixa myndar kyrrstætt vatnslag (e. unstirred water layer) á 

yfirborði slímhúðarinnar sem getur virkað sem hindrun á flæði fitusækinna lyfja 

yfir slímhimnuna (Behrens, Stenberg, Artursson, & Kissel, 2001). Þykkt 

kyrrstæða vatnslagsins er breytileg og getur verið frá nokkrum nanómetrum til 8 

μm í  u  nu o  30-100 μm í m lt n  rv   num   n þykkara vatnslag sýnir meiri 

hömlur á flæðið (Másson, Sigfússon, & Loftsson, 2002).   

1.3.2 Flutningur lyfja yfir slímhúð 

Flutningur lyfja yfir slímhúð er tvíþættur, fyrst þurfa þau að komast yfir 

kyrrstæða vatnslagið og að himnunni og síðan yfir himnuna sjálfa. Kyrrstæða 

vatnalsagið getur virkað sem hindrun á flæði fitusækinna lyfja en himnan sjálf, 

sem er fitusækin, verkar sem hindrun á flæði vatnssækinna lyfja (Loftsson, 

Konradssottir, & Masson, 2006). Í öllum tilvikum ferðast lyf í gegnum kyrrstæða 

vatnslagið með óvirkum flutningi (e. passive diffusion) og í flestum tilvikum (yfir 

90%) í gegnum frumur slímhúðarinnar (e. transcelluar) með óvirkum flutningi. Til 

þess að ná sem bestu aðgengi verða lyfin að hafa góða leysni í vatni auk þess 

að búa yfir ákveðinni fitusækni, sem gerir þeim kleyft að komast úr 

vatnsfasanum yfir í hina fitusæknu slímhimnu. Þau mega þó ekki vera of 

fitusækin því að það veldur því að þau fara inn í fitusæknu himnuna og hafa 

síður tilhneigingu til þess að fara aftur úr henni. Smáar fitusæknar sameindir 

flæða auðveldar yfir slímhúðina en stórar (Loftsson et al., 2004; Loftsson, 

Konrádsdóttir, & Másson, 2006).  

1.3.3 Áhrif sýklódextrína á flutning lyfja yfir slímhúð 

Þar sem sýklódextrín eru vatnssæknar og tiltölulega stórar sameindir, eða 

með mólþungan um 1000-2000 dalton, flæða þær lítið sem ekkert yfir 

slímhúðina. Þær geta hins vegar aukið flæði lyfjanna, sem þær eru bundnar 

með í fléttum, yfir hana. Það gera þær með því að auka flæðið í gegnum 

kyrrstæða vatnslagið og auka þar með aðgang lyfjanna að slímhimnunni. Þar 

sem lyf eru í kviku sambandi við sýklódextrín sameindina í fléttunni losna þau 
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frá fléttunni við snertingu fitusækinnar slímhimnunnar. Sýklódextrín geta því 

aðeins bætt flæði lyfja ef kyrrstætt vatnslag sem takmarkar flutning lyfja um 

himnuna er til staðar (Loftsson & Brewster, 2011; Loftsson, Konrádsdóttir, & 

Másson, 2007) 

1.4 Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar 

1.4.1 Fasa-leysanleika aðferðin 

 Lyf sem bundin eru í fléttu með sýklódextríni eru í kviku jafnvægi við frjálsar 

lyfjasameindir í lausninni, fléttur eru því stöðugt myndaðar og leystar upp. 

Tilhneigingu ákveðins sýklódextríns til þess að mynda fléttu með ákveðnu lyfi 

má ákvarða út frá stöðuleika eða jafnvægisfasta (K) fléttumyndunarinnar, sjá 

jöfnu 1 og 2.  

Jafna 1:     m·L + n·SD            Lm/SDn          

 

Jafna 2:  

 

Hér stendur L fyrir lyf og SD fyrir sýklódextrín. m er fjöldi lyfjasameinda sem 

þarf í hverja fléttumynd og n fjöldi sýklódextrína. Lm/SDn stendur fyrir 

lyfja/sýklódextrín fléttu, Km:n er stöðugleikafasti efnahvarfsins og K1:1 er 

stöðugleikafasti 1:1 fléttumyndunar (Brewster & Loftsson, 2007).  

Margar aðferðir eru notaðar til þess að ákvarða stöðugleikafastann, en þær 

byggjast flestar á því að nema þær eðlisefnafræðilegu breytingar sem verða á 

lyfinu við fléttumyndunina. Þetta geta til dæmis verið breytingar á vatnsleysni, 

gleypni, hvarfgirni, flúorljómun, breytingar á NMR rófi, pKa gildum, rástíma (e. 

retention time) lyfja í vökvagreini og flæði lyfja yfir himnur (Brewster & Loftsson, 

2007; E.M.Martin, 2004). Ein þessara aðferða sem mikið er notuð til útreikninga 

á tölulegu gildi stöðugleikafasta og við mólhlutfallsútreikninga lyfjasýklódextrín 

fléttnanna sem myndast, er fasa-leysni aðferðin. Hún byggist á því að útbúið er 

graf sem lýsir leysni lyfs með tilliti til sýklódextrínsstyrks. Þá er yfirmagni af 

torleystu lyfi komið fyrir í lausnum sem innhalda vaxandi styrk sýklódextríns. 

Lausnirnar eru næst hristar þangað til jafnvægi er náð, þá eru lausnirnar síaðar 

og magn uppleysta lyfjaefnisins er mælt fyrir hverja lausn. Heildarstyrkur lyfsins 

Km:n 
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sem leysist upp er síðan teiknaður upp sem fall af styrk viðkomandi 

sýklódextríns (Brewster & Loftsson, 2007). Út frá lögun grafanna er hægt að 

flokka fléttumyndunina í tvo aðal flokka; A-týpu graf og B-týpu graf. A-týpu graf 

fæst þegar flétturnar sem myndast eru vatnsleysanlegar, en þá eykst leysni lyfs 

með auknum styrk sýklódextríns.  Hins vegar myndast B-týpu graf þegar fléttur 

með takmarkaða leysni myndast, sjá mynd nr. 4 (E.M.Martin, 2004).  

Hægt er að flokka A-týpu gröf í þrjá undirflokka; AL, AP og AN. AL -týpu graf 

fæst þegar fléttumyndunin er fyrsta stigs með tillit til sýklódextríns (n=1 í jöfnu 1) 

og fyrsta eða hærra stigs með tilliti til lyfsins (m >1). Þegar lyfja/sýklódextrín 1:1  

flétta myndast, þ.e. þegar ein lyfjasameind myndar vatnleysanlega fléttu með 

einni sýklódextrín sameind, er hallatalan línunnar á grafinu alltaf minni en 1. 

Reikna má stöðugleikafastann (K1:1) fyrir slíka fléttumyndun út frá eftirfarandi 

jöfnu. 

 

Jafna 3:  

 

Þar sem So er leysni lyfs án sýklódextríns og K1:1 stöðugleikafastinn 

(Brewster & Loftsson, 2007). 

 

 

Mynd 4. Fasa leysni gröf. A- og B-týpu gröf lyfjasýklódextrínfléttna og 
undirflokkar þeirra (AP, AN, AL, BS og BI) (Brewster & Loftsson, 2007). 
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Þegar hallatala línunnar er hærri en einn er gert ráð fyrir að um hærra stigs 

fléttu sé að ræða með tilliti til lyfsins, þ.e. þegar ein sýklódextrín sameind 

myndar fléttu við tvær eða fleiri lyfjasameindir. Það skal þó tekið fram að þrátt 

fyrir það að hallatala línunnar sé minni en einn þýðir það ekki endilega það að 

um 1:1 fléttu sé að ræða. Þegar ekki liggja fyrir upplýsingar um annað er þó gert 

ráð fyrir því að slík flétta hafi myndast (Brewster & Loftsson, 2007). 

Ef lyfja/sýklódextrín 2:1 flétta myndast er hægt að finna út hallatölu línunnar 

út frá eftirfarandi jöfnu.  

 

Jafna 4:     Hallatala =  

 

Þar sem K2:1 er stöðugleikafasti fléttumyndunarinnar. Hér er hallatalan alltaf 

undir tveimur.   

Ap-týpu graf fæst þegar fléttumyndunin er annars stigs eða hærri með tilliti til 

sýklódextríns og fyrsta stigs eða hærri með tilliti til lyfsins en þá leitar línan 

uppávið. Erfitt getur verið að útskýra AN - týpu gröfin, en neikvætt frávik frá 

línulegri hegðun gæti tengst breytingum í vatnsfléttulausninni (e. aqueous 

complexation media) og hópmyndunum sýklódextrína eða lyfjasýklódextrín 

fléttna við hærri styrk sýklódextríns.  Þegar B-týpu gröf myndast bendir það til 

myndunar lyfjasýklódextrín fléttna með takmarkaða vatnsleysni. Í flestum 

tilvikum eru það náttúrulegu sýklódextrínin sem mynda þessi gröf. B-týpu gröf 

má flokka í tvo undirhópa, þ.e. BS- og BI -týpu gröf. Rísandi hluti Bs-týpu 

grafsins gefur til kynna að leysnin eykst með auknum sýklódextrín styrk og fyrir 

þennan hluta á grafinu er hægt að finna út mólhlutföll lyfjasýklódextrín fléttna og 

stöðuleikafastann, rétt eins og hjá A-týpu gröfum. Flati hluturinn gefur til kynna 

heildarleysni lyfsins og sígandi hluturinn verðu vegna yfirmagns lyfjasameinda. 

BI –týpu gröf eru svipuð og Bs-týpu gröfin, en frábrugðin að því leyti að flétturnar 

sem myndast eru óleysanlegar í lausninni (Loftsson & Brewster, 2010; Loftsson 

& Duchêne, 2007). 

Stöðugleikafastar eins K1:1 og K1:2 eru mikið notaðir  í þeim tilgangi að að 

bera saman eiginleika mismunandi sýklódextrína til þess að auka leysni 
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ákveðinna lyfja í vatni. Gildi stöðugleikafasta geta þó verið viðkvæm fyrir ytri 

aðstæðum, hvaða aðferðum er beitt til þess að mæla þá og stærðfræðilegri 

túlkun á niðurstöðunum. Vegna þessa hefur reynst betur að nota  

fléttumyndunarnýtni (e. complexation efficacy) til þess að bera saman áhrif 

mismunandi sýklódextrína á leysanleika lyfja í vatni. Ef hallatala fasa-leysni 

grafsins er minna en einn er hægt að nota eftirfarandi jöfnu til þess að reikna út 

fléttumyndunarnýtnina.  

  

Jafna 5: 

 

Þar sem CE er fléttumyndunarnýtnin, L/SD er styrkur uppleystra 

lyfjasýklódextrín fléttu, L er styrkur frjálsra lyfjasameinda og hallatala er hallatala 

línunnar sem fæst úr fasta-leysni grafinu (Loftsson, Hreinsdóttir, & Másson, 

2005; Loftsson, Hreinsdóttir, et al., 2007). 

1.4.2 Flæðirannsókn yfir hálfgegndræpa sellófan himnu 

Flæðirannsókn yfir hálfgegndræpa sellófan himnu er einföld og árangursrík 

aðferð til þess að kanna hópmyndun sýklódextrína og lyfjasýklódextrín flétta, 

sem og stærðardreifingu agnanna. Í slíkri rannsókn er athugað hvaða áhrif 

mismunandi styrkur sýklódextrína hefur á flæði mettaðra lyfjalausna yfir 

hálfgegndræpar himnur með mismunandi gatastærð (Messner, Kurkov, Flavià-

Piera, et al., 2011).  

Sameindir flæða yfir hálfgegndræpa himnu í gegnum göt sem staðsett eru á 

himnunni. Götin eru misstór eftir himnum og með þeim er hægt að stjórna því 

hvaða sameindir geta flætt yfir himnuna, þ.e. hvaða stærð sameinda komast í 

gegnum götin á himnunni. Flæði lyfja yfir himnur með nægilega stóra gatastærð 

fer eftir fyrsta lögmáli Fick´s, sjá jöfnu 6. En þar segir að flæðið (J) sé í réttu 

hlutfalli við flæðistuðul (D) lyfjasameindanna og mismuninn á styrk lyfs á milli 

gjafafasa (C1) og móttökufasa (C2), deilt með þykkt himnunnar (h). Ef gert er ráð 

fyr r „s nk  on  t on“ m  sl pp  C2 úr jöfnunni þar sem C1 – C2  C1.    
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Jafna 6:  

 

Samkvæmt lögmáli Fick´s, ætti flæðið yfir hálfgegndræpa himnu með 

nægilega stóra gatastærð að aukast línulega með auknum styrk uppleysts lyfs.  

Þetta á við um  lyf sem sýna AL týpu fasa-leysni hegðun, þar sem styrkur 

uppleysts lyfs eykst línulega með auknum sýklódextrín styrk (Loftsson, Másson, 

& Sigurdsson, 2002). Ef hópmyndun hefur átt sér stað, þar sem agnirnar sem 

myndast eru stærri en gatastærðin á himnunni, verður neikvætt frávik frá 

línulegri hegðun (Messner, Kurkov, Brewster, et al., 2011).  

1.4.3 Flæðirannsóknir lyfja yfir lífeðlisfræðilegar himnur 

Eins og áður var greint frá myndast kyrrstætt vatnslag á yfirborði slímhimna 

en þetta vatnslag er misþykkt eftir staðsetningu í líkamanum og getur verkað 

sem hindrun á flæði lyfja yfir slímhúðina. Einnig virkar fitusækna slímhimnan 

sjálf sem hindrun á flæði lyfja, þá sérstaklega stærri vatnssækinna sameinda. 

Taka þarf tillit til þessara hindrana við mælingar á flæði lyfja yfir 

lífeðlisfræðilegar himnur. Ef gert er ráð fyrir að slímhimnan sé einungis samsett 

af þessum tveimur lögum og að lyf flæði yfir bæði lögin með óvirkum flutningi 

má segja að heildar hindrun (RT) á flæði lyfja yfir slímhúðina sé samanlögð 

hindrun á flæði þess yfir kyrrstæða vatnslagið (RD) og yfir himnuna sjálfa (RM), 

sjá jöfnu 7 og mynd nr. 5 (Loftsson, Vogensen, et al., 2007).  

 

Jafna 7: RT = RD + RM 

 

Ef   rt  r r ð fyr r „s nk  on  t on“ m  l  ð  út  ft rf r n   jöfnu fyr r flæð  lyfja 

yfir lífeðlisfræðilegar himnur út frá fyrsta lögmáli Fick´s.    

 

Jafna 8: J = PT × CV =  (RD + RM)-1 × CV = (  +  )-1 × CV  

Þar sem J er heildarflæði lyfsins yfir himnuna, PT er heildar gegndræpistuðull (e. 

permeability coefficient), CV er styrkur uppleysts lyfs í gjafafasa og PD og PM eru 

gegndræpistuðlar fyrir kyrrstæða vatnslagið og himnuna.  

Út frá jöfnu 8 er hægt að fá eftirfarandi jöfnu: 
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Jafna 9:   

 

Ef flæðið er mun hægara í gegnum himnuna sjálfa  en kyrrstæða vatnslagið 

(þ.e. PD˃ PM) þá verður jafnan eftirfarandi: 

 

Jafna 10: 

 

Ef á hinn bóginn flæðið í gegnum himnuna er mun hraðar en flæðið í gegnum 

kyrrstæða vatnslagið (þ.e. PM˃ PD) verður jafnan eftirfarandi: 

 

Jafna 11: 

 

Hér er flæðið yfir kyrrstæða vatnslagið helsta hindrunin á flæði lyfsins yfir 

slímhimnuna. 

Sambandið á milli flæðistuðuls (D) og gegndræpistuðuls (P) lyfja má ákvarða út 

frá jöfnu 12.  

 

 Jafna 12: 

 

Þar sem h er þykkt himnunnar (sjá hD og hM á mynd nr. 5), K er dreifistuðull á 

milli vatnsfasa og fitusæknu himnunnar. D er flæðistuðull sem hægt er að áætla 

út frá jöfnu Stokes-Einstein, sjá jöfnu 13.  

 

Jafna 13:   

 

Þar sem R  r „mol r   s  onst nt“  T er hitastigið í Kelvin, η s   j  

himnunnar eða kyrrstæða vatnslagsins, r er radíus lyfjasameindarinnar og N er 

tala Avogadrosar. Út frá þessari jöfnu má sjá, að litlar sameindir (r) flæða hraðar 

yfir slímhimnuna en stórar og að flæðið minnkar með aukinni seigju (Khanvilkar 

et al., 2001; Konrádsdóttir, Loftsson, & Sigfússon, 2009; Loftsson, 

Konrádsdóttir, et al., 2006).   
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Mynd 5. Flæði lyfja yfir lífeðlisfræðilegar himnur. Lyf flæðir frá 
gjafafasanum yfir kyrrstæða vatnslagið, í gegnum himnuna og að lokum í 
móttökufasann. CV merkir styrk lyfs í gjafafasanum, CAQ er styrkur lyfs í 
kyrrstæða vatnslaginu, C1 styrkur lyfs í himnunni og C2 merkir styrk lyfs í 
móttökufasanum. K er dreifistuðull á milli kyrrstæða vatnslagsins og 
himnunnar. Þykkt kyrrstæða vatnslagsins er merkt sem hD og hM er þykkt 
himnunnar (Loftsson, Vogensen, et al., 2007). 

 

1.4.3.1 Steinbítsroð sem slímhimnumódel 

Steinbítsroð hefur verið notað sem slímhimnumódel fyrir flæðimælingar lyfja 

þegar talið er að kyrrstæða vatnslagið sé helsta hindrunin á flæðið 

(Konrádsdóttir et al., 2009). Roðið er gagnlegt þar sem það hefur svipaða 

uppbyggingu og slímhúð manna. Roðið samanstendur af þremur lögum, ysta 

lagið er húðþekjan (e. epidermis) þar fyrir neðan er leðurhúðin (e. dermis) og 

innsta lagið undirhúð (e. hypodermis). Húðþekjan er umlukin slími (Le Guellec, 

Morvan-Dubois, & Sire, 2004). Flæðið fer í gegnum vatnsholur (e. aquous 

channels) í roðinu og líkir þannig eftir flæði lyfja í gegnum kyrrstæða vatnslagið 

á slímhúð manna (Konrádsdóttir et al., 2009; Másson et al., 2002). 
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1.4.3.2. Oktanól himnur  

Oktanól himnur búa yfir þeim eiginleika að hafa bæði kyrrstæðan  vatnslags- og 

fitusækinn hluta og líkja þær því vel eftir slímhúð manna. Þær eru búnar til úr 

hálfgegndræpri sellófan himnu með nítrósusellulósa oktanól lagi sem fest er á 

aðra hlið himnunnar. Þegar hálfgegndræpa himnan er vætt myndar hún 

kyrrstætt vatnslag á yfirborði himnunnar en nítrósusellulósa oktanól matrixu 

hlutinn, sem er undir sellófan himnunni, líkir eftir fitusækna hluta slímhimnunnar 

(Loftsson, Konrádsdóttir, et al., 2006).  
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2. MARKMIÐ 

Vitað er að sýklódextrín myndar vatnsleysanlegar fléttur með litlum fitusæknum 

sameindum eða fitusækinn hluta stærri sameinda. Við fléttumyndunina getur 

leysni lyfsins aukist í vatni. Einnig er vitað að þessar fléttur geti hópmyndað 

nanóagnir í vatnslausn.  

Markmið rannsóknar var að skoða áhrif mismunandi sýklódextrína á leysni 

lyfjanna hýdrókortisón og tríklósan í vatni, hvernig fléttur myndast og hvort að 

þær hópmyndi nanóagnir. Agnirnar voru síðan rannsakaðar sem og hæfni þeirra 

til þess að flytja lyfin í gegnum slímhúð.  
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3. EFNI OG AÐFERÐIR 

3.1 Efni 

Efni  Framleiðandi  

Afjónað vatn   Elga 

Collodion Sigma – Aldrich 

Díethýl ether  Sigma – Aldrich 

Etanól       Sigma – Aldrich 

Hálfgegndræpar sellófan blauthimnur              

með gatastærðina 3500 Da, 8-10.000  

Da, 300.000 Da og 1 milljón Da.  

Spectrum Laboratories 

Hálfgegndræpar sellófan þurrhimnur með 

gatastærðina 12-14.000 Da. 

Spectrum Laboratories 

Hreinsað vatn  Milli-Q, Millipore 

Hýdrókortisón  Bufa 

2-Hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín DS. 0,65      Wacker 

2-Hýdroxýlprópýl-γ-sýklódextrín DS. 0,6      Wacker 

Metanól  Sigma – Aldrich 

1-Oktanól  Sigma – Aldrich 

Steinbítsroð  Hamrafell, Hafnarfirði 

β-sýklódextrín Wacker 

γ-sýklódextrín Wacker 

Tetrahýdrófúran  Sigma - Aldrich  

Tríklósan  BASF 
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3.2 Tæki  

Tæki   Heiti tækis  Framleiðandi  

Afgasari Ultrasonic cleaner 8892 Cole-Parmer  

Filterar Spartan filter 13/0,45RC Whatman 

Franz flæðisellur Franz flæðisellur   GmbH Analysesysteme 

Háþrýstivökvaskilja 

(HPLC), öfugfasa.  

HPLC Agilent 1100  Hawlett Packard 

HPLC súla, öfugfasa  Luna 5u C18(2) 5mm (150x4,60 

mm) 100 Å reversed phase  

Phenomenex 

Hristari  Compact shaker KS 15 Edmund Bühler 

Hristari Mini Vortex Mixer VWR Scientific products 

Nálar Sterican 0,8x120 mm B.Braun 

Parafilm plasthimna Parafilm  Pechiney Plastic 

Packaging 

pH mælir Orion 3-Star pH Benchtop Meter Thermo Scientific 

Pípetta 100-1000 μl Finnpipette F2 Thermo Scientific 

Pípetta 40-200 μl Finnpipette Labsystem 

Segulhræra Variomag poly 15 and multipoint 

stirrers 

Thermo Scientific 

Sprautur, 1 ml  Omnifix-F 1ml B.Braun 

Vatnshreinsunartæki MilliQ Academic Millipore 

Vatnshreinsunartæki PURELAB option Elga 

Vigt AG285 Balance Mettler Toledo 

Vigt PM4800 DeltaRange Balance Mettler Toledo  

Örhljóðbað  Ultrasonic cleaner 8892 Cole-Parner 
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3.3 Aðferðir  

3.3.1 Fasa-leysni rannsóknir  

Fasa-leysni rannsóknir voru gerðar á lyfjunum hýdrókortisón og tríklósan fyrir 

tvö náttúruleg sýklódextrín, β-sýkl   xtrín (βSD) o  γ-sýklódextrín (γSD), og 

afleiðum þeirra 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín (HPβSD) og 2-hýdroxýlprópýl-γ-

sýklódextrín (HPγSD).  

Yfirmagni af lyfjunum var komið fyrir í glös sem innihéldu sýklódextrín 

vatnslausnir í styrknum 0-20% (w/v), þrjú glös fyrir hvern styrk sýklódextríns. 

Glösin voru innsigluð og sett í hljóðbað í 60 mínútur við 60°C til þess að flýta 

upplausn og knýja fram fléttumyndunina. Þegar glösin höfðu verið tekin úr 

hljóðbaðinu og lausnirnar náð herbergishita (22-23°C) var ögn af lyfinu bætt út í 

hvert glas. Glösin voru því næst innsigluð og komið fyrir í hristara, varin ljósi. 

Lausnirnar voru hristar við herbergishita við 250 snúning á mínútu í sólarhring. 

Þá voru þær teknar úr hristaranum og skoðaðar. Ef lausnirnar voru tærar, sem 

þýðir að nær allt lyfið hefur leysts upp, var ögn af lyfinu bætt út í lausnina til 

þess að ná fram botnfalli. Lausnirnar voru því næst settar aftur í hristara, varin 

ljósi, og látnar hristast í 6-8 daga við herbergishita við 250 snúning á mínútu, en 

sá tími nægir til þess að ná upplausnarjafnvægi. Þegar jafnvægi var náð voru 

lausnirnar síaðar í gegnum 45 μm spartan himnu filter. Lyfstyrkur síuðu 

lausnanna var að lokum magngreindur með háþrýstivökvaskilju (HPLC). Við 

magngreiningu í HPLC var í sumum tilvikum þörf á að þynna sýnin en þá voru 

þau þynnt með þeim ferðafasa sem notaður var hverju sinni. 

Fasa-leysni gröf voru fengin með því að teikna upp leysni lyfs sem fall á móti 

styrk sýklódextríns. Fléttumyndunarnýtni (CE) og stöðugleikafasti (K1:1) fyrir 

hvert lyf í hverju sýklódextríni voru fundin út frá hallatölu hvers grafs, sjá jöfnu 3 

og 5. 

Magngreining fór fram í öfugfasa (e. reversed-phase) háþrýstivökvaskilju, 

hlutakerfi frá Hawlett Packard Agilent 1100 seríu sem samanstendur af G1379A 

afgasara, G1312A tvöfaldri dælu (e.binary pump), G1313A sjálfsýnatöku (e. 

autosampler) og G1365B fjölbylgjulengdarnema (e. multiple wavelength 

detector). 
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Notuð var Phenomenex Luna C18 150x4,60 mm, 5μm öfugfasasúla. Ferðafasa, 

flæðihraða, varðveislutíma og bylgjulengd fyrir hvert lyf má sjá í töflu 2.  

 

Tafla 2. HPLC skilyrði fyrir lyfin hýdrókortisón og tríklósan. 

Lyf Ferðafasi (hlutföll) Flæðihraði 
(ml/min) 

Varðveislutími 
(min) 

Bylgjulengd 
λ (nm) 

Hýdrókortisón Metanól: 70%,  

vatn: 19%  
tetrahýdrófúran: 1% 

1,5 1,8      256 

Tríklósan Metanól: 89*%, 

vatn: 10%  

tetrahýdrófúran: 1% 

1 3,0      283 

 

3.3.2 Rannsóknir á flæði lyfja yfir hálfgegndræpa sellófanhimnur 

Flæðirannsóknir voru gerðar á lyfjunum hýdrókortisón og tríklósan í 2-

hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín og 2-hýdroxýlprópýl-γ-sýklódextrín vatnslausnum í 

fimm styrkjum á bilinu 2-20% (w/v). Hálfgegndræpar sellófan blauthimnur með 

gatastærðina 3500, 8-10.000, 300.000 og 1 milljón Da voru prófaðar. Flæði fyrir 

hvern styrk sýklódextríns og hverja himnu var rannsakað í þrígang.  

Flæðirannsóknir fóru fram í Franz flæðisellum sem samanstanda af 

gjafafasahólfi og móttökufasahólfi. Hólfin eru aðskilin með himnu, sjá mynd nr. 

6. Himnan sem tekur þátt í flæðinu er 1,77 cm2.            

 

Mynd 6. Frans flæðisella. Flæðisellan samanstendur af gjafafasahólfi og 
móttökufasahólfi. Hólfin eru aðskilin með himnu. Á móttökufasahólfi er 
sýnatökuháls, en þar eru sýni tekin. Segull er í settur í móttökufasahólfið 
(Permegear, 2012). 
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Gjafafasinn (e. donor phase) (1 ml) samanstóð af 2-20% sýklódextrín 

vatnslausn mettuð með viðkomandi lyfi.  Lausnin var útbúin með sama hætti og 

í fasa-leysni rannsóknunum og notuð eftir síun. Hver lausn var sýrustigsmæld 

fyrir notkun. Móttökufasinn (e.receptor phase) (12 ml) samanstóð af 

sýklódextrín vatnslausnum sem var eins og lausnin í gjafafasanum fyrir utan að 

innihalda ekki lyf. Fyrir notkun var móttökufasinn settur í afgasara í 50 mínútur 

með upphitun við 60° til þess að koma í veg fyrir loftbólumyndun. Gjafafasahólf 

og móttökufasahólf voru aðskilin með hálfgegndræpri sellófan blauthimnu sem 

hafði legið í hreinsuðu vatni yfir nótt. Klemmur voru notaðar til þess að halda 

gjafafasahólfinu og móttökufasahólfinu saman og stöðugu á meðan mæling fór 

fram. Parafilm plasthimna var notuð til þess að loka gjafafasahólfinu eftir að 

gjafafasanum hafði verið komið fyrir. Sellurnar voru settar í sérútbúinn 

plaststand sem komið var fyrir á segulhræru og segull settur í 

móttökufasahólfið, sjá mynd nr. 7. Rannsóknir voru gerðar við herbergishita (22-

23°C) og var móttökufasi hrærður við 300 rpm á meðan mælingu stóð. Sýni 

(100 μl) voru tekin úr sýnatökuhálsinum með jöfnu tímabili og sama rúmmál af 

nýjum móttökufasa settur samstundis í móttökufasahólfið. 

 

Mynd 7. Uppsetning flæðisella. Flæðisellum komið fyrir á segulhræru í 

sérútbúnum plaststandi. 
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Lyfsstyrkur sýna var greindur með HPLC með sama hætti og í fasa-leysni 

rannsóknunum. Flæði lyfs var fundið út frá hallatölu grafs sem sýnir magn 

lyfjaefnis í móttökufasa (q) sem fall af tíma (t), sjá jöfnu 14. 

 

 Jafna 14 : 

 

Hér er J flæði lyfs og A flatarmál himnunnar sem tekur þátt í flæðinu. Leiðrétt 

var fyrir magn lyfs sem tekið var úr móttökufasa í sýnatöku hverju sinni.  

3.3.3 Rannsóknir á flæði lyfja yfir steinbítsroð 

Flæðirannsókn var gerð á lyfjunum hýdrókortisón og tríklósan í 2-

hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín vatnslausn í fimm styrkjum á bilinu 2-20% yfir 

steinbítsroð. Flæði fyrir hvern styrk var rannsakað í þrígang.  

Flæðirannsóknin fór fram með sama hætti og yfir hálfgegndræpar sellófan 

himnur, en í staðinn fyrir að nota himnurnar var steinbítsroð sett á milli gjafafasa 

og móttökufasa, sjá mynd nr. 8. Auk þess var roðið ekki látið liggja í hreinsuðu 

vatni yfir nótt. Sýni voru magngreind í HPLC með sama hætti og í fasa-leysni 

rannsóknunum.  

Steinbítsroðin voru fengin frá fiskverkunarstöðinni Hamrafelli og notuð 

innan sólarhrings eftir að fiskurinn var veiddur. Fiskarnir voru vélflakaðir af 

starfsmönnum Hamrafells og roðin notuð innan innan 2-3 klst. eftir flökun. Roðin 

voru skoluð með afjónuðu vatni og þau klippt í ferninga sem pössuðu í 

flæðisellurnar.   

 

Mynd 8. Flæðisellur með steinbítsroði sem himnumódel. 
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3.3.4 Rannsóknir á flæði lyfja yfir oktanólhimnur 

Flæðirannsókn var gerð á lyfjunum hýdrókortisón og tríklósan í 2-

hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín vatnslausn í fimm styrkjum á bilinu 2-20% (w/v) 

yfir annars vegar oktanólhimnu og hins vegar hálfgegndræpa sellófan 

þurrhimnu með gatastærðina 12-14.000 Da. Flæði var rannsakað fyrir hvern 

styrk í þrígang.  

Flæðirannsókn fór fram með sama hætti og flæðirannsókn yfir 

hálfgegndræpa sellófan blauthimnu, nema oktanólhimna og hálfgegndræp 

sellófan þurrhimna voru  notaðar í stað hálfgegndræprar sellófan blauthimnu. 

Auk þess voru himnurnar ekki látnar liggja í hreinsuðu vatni yfir nótt, heldur voru 

þær vættar rétt fyrir notkun með nokkrum dropum af móttökufasa og látnar 

standa í 4-6  mínútur. Sýni voru magngreind með HPLC á sama hátt og við 

fasa-leysni rannsóknirnar.  

Oktanólhimnan er hálfgegndræpin sellófan þurrhimna með gatastærðina 12-

14.000 Da með oktanól lagi á annarri hlið himnunnar. Við flæðimælingar var 

oktanól lagið látið snúa niður að móttökufasanum og sellófan himnu hlutinn 

látinn snúa upp að gjafafasanum. Oktanól lagið var gert úr matrixu collodium og 

oktanóli í díethýl ether-etanól lausn. Díethýl ether-etanól lausnin var búin til úr 

85 ml af díethýl ether og 15 ml af etanóli (hlutföllin 8,5:1,5). Við 18 g af þessari 

blöndu var síðan bætt við 30 g af collodium lausn og 12 g af 1-oktanóli (hlutföllin 

30:50:20) og blandan hrist. Hálfgegndræpar sellófan þurrhimnur voru klipptar í 

búta (4,5 cm x 4,5 cm) og hengdar upp á streng með þvottaklemmum í lóðrétta 

stöðu, sjá mynd nr. 9. Lausninni var helt yfir aðra hlið himnunnar frá efri brún 

hennar, þrisvar sinnum með 15 mínútna millibili. Því næst voru himnurnar látnar 

hanga til þerris yfir nótt.  
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Mynd 9. Undirbúningur oktanólhimna. 

 

Hver himna var vigtuð fyrir og eftir að nítrósusellulósa oktanól lagi hafði verið 

komið fyrir á himnunni. Ef gert er ráð fyrir að allt etanólið og díethýl etherinn gufi 

upp yfir nóttina og eftir standi himna með einungis nítrósusellulósa oktanól lagi, 

er hægt að reikna út þykkt nítrósusellulósa oktanóls lagsins út frá þyngd 

himnunnar. Áður hefur verið sýnt fram að þyngdarhlutfall oktanóls og 

nítrósusellulósa á himnunni væri 10:1. Einnig var sýnt fram á að magn 

nítrósusellulósans í collodium lausninni væri 4,2% (w/v) og að eðlisþyngd 

nítrósusellulósans væri 0,872±0,190 g/ml (Loftsson, Konrádsdóttir, et al., 2006). 

Það er ekki langt frá eðlisþyngd oktanóls, sem er 0,827 g/ml (Saleh, Akhtar, 

Begum, Ahmed, & Begum, 2004). Þar sem nítrósusellulósinn er einungis 10% 

af nítrósusellulósa oktanól laginu og þar sem eðlisþyngd þess er svo nálægt 

eðlisþyngd oktanóls var þykkt lagsins reiknuð út frá þyngd og stærð himnunnar 

og eðlisþyngd oktanóls.   
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4.  NIÐURSTÖÐUR 

Lyfin tríklósan og hýdrókortisón voru notuð í rannsókninni, upplýsingar um þessi 

lyf má finna í töflu 3. 

  

Tafla 3. Eðlisefnafræðilegir eiginleikar hýdrókortisóns og tríklósan.    
Efnabygging, fituleysni, pKa og mólþyngd. 

 

Lyf Efnabygging pKa Mólþyngd 
(Da) 

Log 
P 

Heimild 

Hýdrókortisón 

 

11,05 362,47 1,6 (Connors, 
Amidon, & 
Stella, 1986)  

Tríklósan  

 

7,9 289,5 4,8 (Loftsson, 
Össurardóttir, 
Thorsteinsson, 
Duan, & 
Másson, 2005) 

 

4.1 Fasa-leysnirannsóknir 

Fasa-leysni rannsóknir voru framkvæmdar til þess að kanna leysni lyfjanna 

hýdrókortisón og tríklósan í mismunandi sýklódextrín vatnslausnum. Fasa-leysni 

gröf voru gerð þar sem heildar styrkur uppleysts lyfs var teiknaður upp sem fall 

á móti styrk viðkomandi sýklódextríns. Út frá gröfunum voru stöðugleikafastar, 

fléttunýtni og hegðun fléttumyndunar ákvörðuð. Niðurstöður fasa-leysni 

rannsókna eru bornar saman í töflu 4 (á bls. 39).  
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4.1.1 β-sýklódextrín 

 

4.1.1.1 Hýdrókortisón í β-sýklódextrín vatnslausn 

 

 

Mynd 10. Fasa-leysni graf af hýdrokortisóni í β-sýklódextríni vatnslausn. 
Leysni lyfs í vaxandi styrk sýklódextríns (meðaltal þriggja mælinga fyrir 
hvern styrk ± staðalfrávik). Jafna bestu línu er fengin með fyrstu þremur 
punktum grafsins. 

 

Fasa-leysni graf fyrir hýdrókortisón í β-sýklódextrín (βSD) vatnslausn sýnir BS  

týpu hegðun, sjá mynd nr. 10. Við þessa hegðun eykst leysni hýdrókortisóns 

með auknum styrk sýklódextríns upp að vissu marki. Þá helst hún stöðug sem 

gefur til kynna heildarleysni lyfsins í sýklódextríninu og fellur síðan vegna 

yfirmagns lyfjasameinda. Ef gert er ráð fyrir að einungis lyfjasýklódextrín 1:1 

fléttur myndist við vaxandi hluta grafsins, er hægt að reikna út stöðugleikafasta 

(K1:1) og fléttumyndunarnýtni (CE) út frá fyrstu þremur punktunum.  
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4.1.1.2 Tríklósan í β-sýklódextrín vatnslausn 

 

 

Mynd 11. Fasa-leysni graf af tríklósani í β-sýklódextrín vatnslausn. Leysni 
lyfs í vaxandi styrk sýklódextríns (meðaltal þriggja mælinga fyrir hvern 
styrk ± staðalfrávik). Jafna bestu línu er fengin með fyrstu þremur 
punktum grafsins. 

 

Fasa-leysni graf fyrir tríklósan í vaxandi β-sýklódexdrínstyrk sýnir Bs týpu 

hegðun, sjá mynd nr. 11. Hér eykst styrkur tríklósan með hækkandi styrk 

sýklódextríns upp að vissu marki og helst svo u.þ.b stöðugur, sem gefur til 

kynna heildarleysni lyfs. Ef gert er ráð fyrir að einungis lyfjasýklódextrín 1:1  

flétta myndist fyrir vaxandi hluta grafsins er hægt að reikna út 

stöðugleikafastann og fléttumyndunarnýtni út frá hallatölu fyrstu þriggja punkta 

grafsins, eða þar sem styrkur tríklósan eykst með auknum styrk sýklódextríns. 

K1:1 = 2,83 M-1 

CE = 0,0909  
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4.1.2 2-Hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín 

 

4.1.2.1 Hýdrókortisón í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín vatnslausn 

 

 

Mynd 12. Fasa-leysni graf af hýdrokortisóni í 2-hýdroxýlprópýl-β-

sýklódextrín vatnslausn. Leysni lyfs í vaxandi styrk sýklódextríns 
(meðaltal þriggja mælinga fyrir hvern styrk ± staðalfrávik). Jafna bestu 
línu er fengin með öllum punktum grafsins.  

 

Fasa-leysni graf af hýdrókortisóni í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-β-

sýklódextrín vatnslausn sýnir AL týpu hegðun, sjá mynd nr. 12. AL hegðun gefur 

til kynna að leysni hýdrókortisóns eykst í réttu hlutfalli við aukinn sýklódextrín 

styrk. Þar sem hallatala grafsins er undir einum er gert ráð fyrir að 1:1 

fléttumyndun hafi átt sér stað. Út frá hallatölunni má síðan reikna 

stöðugleikafasta (K1:1) og fléttumyndunarnýtni (CE) fléttumyndunarinnar.   

K1:1 = 2,36 M-1 

CE = 2,18 
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4.1.2.2.Tríklósan í  2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín vatnslausn  

 

 

Mynd 13. Fasa-leysni graf af tríklósani í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín 
vatnslausn. Leysni lyfs í vaxandi styrk sýklódextríns (meðaltal þriggja 
mælinga fyrir hvern styrk ± staðalfrávik). 

 

Fasa-leysni graf af tríklósan í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín 

vatnslausn sýnir AP týpu graf, sjá mynd nr. 13, þar sem leysni eykst með 

auknum styrk sýklódextríns. Myndin sýnir jákvætt frávik frá línulegri hegðun sem 

gefur til kynna að hugsanlega sé um annars stigs eða hærri fléttumyndun að 

ræða með tilliti til sýklódextríns og fyrsta stigs eða hærri með tillit til lyfsins. 

Jafnvel gæti jákvæða frávikið verið vegna agnamyndunar.  

Vegna þess hversu erfitt er að segja til um hvað nákvæmlega veldur þessu 

jákvæða fráviki er ekki hægt að reikna út stöðugleikafastann og 

fléttumyndunarnýtnina.  
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4.1.3 γ-sýklódextrín 

 

4.1.3.1 Hýdrókortisón í γ-sýklódextrín vatnslausn 

 

 

Mynd 14. Fasa-leysni graf af hýdrókortisóni í γ-sýklódextrín vatnslausn. 
Leysni lyfs í vaxandi styrk sýklódextríns (meðaltal þriggja mælinga fyrir 
hvern styrk ± staðalfrávik). Jafna bestu línu er fengin með fyrstu þremur 
punktum grafsins. 

 

F s  l ysn   r f  f hý r kort s n  í γ-sýklódextrín (γSD) lausn sýnir Bs týpu 

hegðun, sjá mynd nr. 14. Leysni hýdrókortisóns eykst með auknum styrk 

sýklódextríns upp að vissu marki, þá helst hún stöðug sem gefur til kynna 

heildarleysni lyfsins í sýklódextríninu og fellur síðan vegna yfirmagns 

lyfjasameinda. Ef gert er ráð fyrir að einungis lyfjasýklódextrín 1:1 fléttur myndist 

fyrir vaxandi hluta grafsins er hægt að reikna út stöðugleikafastan og 

fléttumyndunarnýtni út frá fyrstu 3 punktum grafsins, eða þar sem leysnin eykst 

með auknum sýklódextrínstyrk.  

K1:1 = 0,99 M-1 

CE = 0,83 
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4.1.3.2. Tríklósan í γ-sýklódextrín vatnslausn 

 

 

Mynd 15. Fasa-leysni graf af tríklósani í γ-sýklódextrín vatnslausn. Leysni 
tríklósan í vaxandi styrk sýklódextríns (meðaltal þriggja mælinga fyrir 
hvern styrk ± staðalfrávik). Jafna bestu línu er fengin með fyrstu þremur 
punktum grafsins. 

 

Fasa-leysni graf af tríklósan í γ-sýklódextrínlausn, sjá mynd nr. 15, sýnir Bs týpu 

hegðun. Leysni tríklósan eykst með auknum styrk sýklódextríns upp að vissu 

marki, þá fellur hún og helst svo stöðug. Ef gert er ráð fyrir að einungis 

lyfjasýklódextrín 1:1  flétta myndist fyrir vaxandi hluta grafsins er hægt að reikna 

út stöðugleikafasta og fléttumyndunarnýtni út frá fyrstu 3 punktum grafsins, eða 

þar sem styrkur tríklósan eykst með auknum sýklódextrínstyrk.  

K1:1 = 0,019 M-1 

CE = 0,006 
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4.1.4 2-Hýdroxýlprópýl-γ-sýklódextrín 

 

4.1.4.1 Hýdrókortisón í 2-hýdroxýlprópýl-γ-sýklódextrín vatnslausn 

 

 

Mynd 16. Fasa-leysni graf af hýdrókortisón í 2-hýdroxýlprópýl-γ-
sýklódextrín vatnslausn. Leysni lyfs í vaxandi styrk sýklódextríns 
(meðaltal þriggja mælinga fyrir hvern styrk ± staðalfrávik). Jafna bestu 
línu er fengin með öllum punktum grafsins.   

 

Fasa-leysni graf af hýdrókortisón í vaxandi styrk 2-hýdróxýlprópýl-γ-sýklódextrín 

sýnir AL týpu hegðun, sjá mynd nr. 16. AL hegðun gefur til kynna að leysni 

hýdrókortisóns eykst í réttu hlutfalli við aukinn sýklódextrín styrk. Þar sem 

hallatala grafsins er undir einum gerum við ráð fyrir að 1:1 fléttumyndun hafi átt 

sér stað. Út frá hallatölunni má svo reikna stöðugleikafasta (K1:1) og 

fléttumyndunarnýtni (CE) fléttumyndunarinnar.   

K1:1 = 1,29 M-1 

CE = 1,19 
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4.1.4.2 Tríklósan í 2-hýdroxýlprópýl-γ-sýklódextrín vatnslausn 

 

 

Mynd 17. Fasa-leysni graf af tríklósan í 2-hýdróxýlprópýl-γ-sýklódextrín 
vatnslausn. Leysni tríklósan í vaxandi styrk sýklódextríns (meðaltal 
þriggja mælinga fyrir hvern styrk ± staðalfrávik).  

 

Fasa-leysni graf af tríklósan í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-γ-sýklódextrín 

vatnslausn sýnir AP týpu graf, sjá mynd nr. 17, þar sem leysnin eykst með 

auknum styrk sýklódextríns. Myndin sýnir jákvætt frávik frá línulegri hegðun sem 

gefur til kynna að hugsanlega sé um annars stigs eða hærri fléttumyndun að 

ræða með tilliti til sýklódextríns og fyrsta stigs eða hærri með tilliti til lyfsins. 

Jafnvel gæti jákvæða frávikið verið vegna agnamyndunar.  

Vegna þess hversu erfitt er að segja nákvæmlega hvað veldur þessu jákvæða 

fráviki er ekki hægt að reikna út stöðugleikafastann og fléttumyndunarnýtnina.  
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4.1.5 Samantekt á niðurstöðum fasa-leysni rannsóknanna 

 

Tafla 4. Áhrif mismunandi sýklódextrína á hýdrókortisón og tríklósan.  
Fasa-leysni hegðun, fléttumyndunarnýtni og leysni. 

 

Sýklódextrín Hegðun 
fléttu 

Fléttumyndunar 
nýtni 
(CE) 

So (mM)  Leysni 
(mM) við 
1%  SD 
styrk 

Leysni (mM) 
við 10% SD 
styrk 

Hýdrókortisón 

βSD Bs 11,5 0,93 5,89 -
c 

HPβSD AL 2,18 0,93 7,34
b 

53,4 

γSD Bs 0,83 0,93 5,06
b 

8,18 

HPγSD AL 1,19 0,93 4,64
b 

34,4 

Tríklósan  

βSD Bs 0,091 0,032 0,38  -
c 

HPβSD AP -
a 

0,032 2,18
b 

13,9 

γSD Bs 0,006 0,032 0,071
b 

0,009  

HPγSD AP -
a 

0,032 0,35
b 

1,73 

a 
Ekki línuleg hegðun. 

b 
Áætlað út frá gröfum, sjá myndir 12-17 

c 
Sýklódextrín er ekki leysanlegt í vatni í þessum styrk 
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4.2 Flæðirannsóknir lyfja yfir hálfgegndræpar sellófan 
blauthimnur 

Flæðirannsóknir voru gerðar yfir hálfgegndræpar sellófan blauthimnur með 

gatastærðina 3.500, 8-10.000, 300.000 og 1 milljón Da á lyfjunum hýdrókortisón 

og tríklósan í HPβSD og HPγSD vatnslausnum.  

Gjafafasarnir voru sýrustigsmældir fyrir flæðimælingar, stjá töflu 5. 

 

Tafla 5. Mælt sýrustig gjafafasa.  

 

Samsetning gjafafasa Sýrustig 

Hýdrókortisón í 2-20% (w/v) HPβSD 4,29-5,24 

Hýdrókortisón í 2-20% (w/v) HPγSD  5,99-6,39 

Tríklósan í 2-20% (w/v) HPβSD 4,84-6,03 

Tríklósan í 2-20% (w/v) HPγSD 6,25-6,78 

 

Hlutfall jónunar tríklósan sameinda í gjafafasa er í öllum tilvikum undir 10% og 

hlutfall jónunar hýdrókortisóns í gjafafasa er í öllum tilvikum undir 0.1 %.  
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4.2.1 Flæði hýdrókortisóns í 2-hýdoxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum 

 

 

Mynd 18. Flæði hýdrókortisón í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-β-
sýklódextrín vatnslaus yfir sellófan blauthimnur með gatastærðina 3.500, 
8-10.000, 300.000 og 1 milljón Da (meðaltal þriggja mælinga fyrir hvern 
styrk ± staðalfrávik). 

 

Þar sem hýdrókortisón í HPβSD vatnslausn sýnir A-týpu fasa-leysni hegðun, sjá 

mynd nr. 12, ætti flæðið yfir hálfgegndræpa himnu með nægilega stóra 

gatastærð að aukast línulega með vaxandi styrk uppleysts lyfs samkvæmt 

lögmáli Fick´s.  

Flæðirannsóknir fyrir hýdrókortisón í vaxandi styrk sýklódextríns yfir himnur með 

gatastærðina 3.500 til 1 milljón Da, sjá mynd nr. 18, sýnir hins vegar neikvætt 

frávik frá línulegri hegðun í öllum tilvikum. Flæðið yfir himnurnar með 

gatastærðina 3.500 og 8-10.000 Da sýnir enga aukningu með vaxandi styrk 

sýklódextríns, flæðið helst stöðugt óháð sýklódextrínstyrk. Flæði yfir himnur 

með gatastærðina 300.000 og 1 milljón Da eykst með auknum styrk 

sýklódextríns, en ekki er um línulega hegðun að ræða. Neikvætt frávik kemur 

fram og í yfir 110 mM styrk myndast enn neikvæðara frávik frá línulegri hegðun. 

  



  

42 

4.2.2 Flæði tríklósan í 2-hýdoxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum 

 

 

Mynd 19. Flæði tríklósan í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín 
vatnslausn yfir sellófan blauthimnur með gatastærðina 3.500, 8-10.000, 
300.000 og 1 milljón Da (meðaltal þriggja mælinga fyrir hvern styrk ± 
staðalfrávik). 

 

Þar sem tríklósan í HPβSD vatnslausn sýnir A-týpu fasa-leysni hegðun, sjá 

mynd nr. 13, ætti flæðið yfir hálfgegndræpa himnu með nægilega stóra 

gatastærð að aukast línulega með auknum styrk tríklósan samkvæmt lögmáli 

Fick´s.  

Flæði rannsóknir fyrir tríklósan í vaxandi styrk sýklódextríns yfir himnur með 

gatastærðina 3.500 til 1 milljón Da, sjá mynd nr. 19, sýnir hins vegar neikvætt 

frávik frá línulegri hegðun í öllum tilvikum. Flæði yfir himnurnar með 

gatastærðina 3.500 Da sýnir enga aukningu og helst u.þ.b stöðugt óháð 

sýklódextrínstyrk. Flæði yfir himnuna með gatastærðina 8-10.000 og 300.000 

Da sýnir línulega aukningu með vaxandi styrk sýklódextríns upp að ákveðnum 

styrk, 70 mM fyrir 8-10.000 Da og 110 mM fyrir 300.000 Da. Í hærri styrk 

myndast neikvætt frávik frá línulegri hegðun og flæðið helst u.þ.b stöðugt. Flæði 

yfir himnur með gatastærðina 1 milljón Da eykst með auknum styrk 
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sýklódextríns, en ekki er um línulega hegðun að ræða. Neikvætt frávik kemur 

fram og í yfir 110 mM styrk myndast enn neikvæðara frávik frá línulegri hegðun. 

4.2.3 Flæði hýdrókortisóns í 2-hýdoxýlprópýl-γ-sýklódextrín fléttum 

 

 

Mynd 20. Flæði hýdrókortisóns í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-γ-
sýklódextrín vatnslausn yfir sellófan blauthimnur með gatastærðina 8-
10.000, 300.000 og 1 milljón Da (meðaltal þriggja mælinga fyrir hvern styrk 
± staðalfrávik). 

 

Hýdrókortisón  í HPγSD vatnslausn sýnir A-týpu fasa-leysni hegðun, sjá mynd 

nr. 16, og ætti því flæðið yfir hálfgegndræpa himnu með nægilega stóra 

gatastærð að aukast línulega með vaxandi styrk hýdrókortisóns samkvæmt 

lögmáli Fick´s.   

Flæðirannsóknir hýdrókortisóns í vaxandi styrk HPγSD yfir hálfgegndræpar 

sellófan himnur með gatastærðina 8-10.000 til 1 milljón Da, sjá mynd nr. 20, 

sýnir hins vegar neikvætt frávik frá línulegri hegðun í öllum tilvikum.  

Flæðið yfir himnurnar með gatastærðina 8-10.000 Da sýnir enga aukningu og 

helst u.þ.b. stöðugt, óháð sýklódextrínstyrk. Flæði yfir himnur með gatastærðina 

300.000 eykst línulega með auknum sýklódextrínstyrk upp að 95 mM, eftir það 

kemur fram neikvætt frávik. Flæði fyrir 1 milljón Da eykst með vaxandi styrk 
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sýklódextríns, en ekki er um línulega hegðun að ræða. Neikvætt frávik kemur 

fram og í yfir 95 mM styrk myndast enn neikvæðara frávik frá línulegri hegðun. 

4.2.4 Flæði tríklósan í 2-hýdoxýlprópýl-γ-sýklódextrín fléttum 

 

 

Mynd 21. Flæði tríklósan í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-γ-sýklódextrín 
vatnslausn yfir sellófan blauthimnur með gatastærðina 300.000 og 1 
milljón Da (meðaltal þriggja mælinga fyrir hvern styrk ± staðalfrávik). 

 

Þar sem tríklósan í HPγSD v tnsl usn sýn r A-týpu fasa-leysni hegðun, sjá 

mynd nr. 17, ætti flæðið yfir hálfgegndræpa himnu með nægilega stóra 

gatastærð að aukast línulega með auknum styrk tríklósan. Mælt var flæði 

tríklósan yfir hálfgegndræpar sellófan blauthimnur með gatastærðina 8-10.000, 

300.000 og 1 milljón Da. Fyrir himnuna með gatastærðina 8-10.000 Da komu 

upp erfiðleikar við greiningu sýna og ekkert flæði mældist. Himnurnar með 

gatastærðina 300.000 og 1 milljón Da sýndu neikvætt frávik frá línulegri hegðun, 

sjá mynd nr. 21. 
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4.3 Flæðirannsóknir yfir steinbítsroð.  

Flæðirannsóknir voru gerðar fyrir lyfin hýdrókortisón og tríklósan í vaxandi styrk 

2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín vatnslausnum yfir steinbítsroð.  

4.3.1 Flæði hýdrókortisóns í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum 
yfir steinbítsroð 

 

 

Mynd 22. Flæði hýdrókortisóns í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-β-
sýklódextrín vatnslausnum yfir steinbítsroð (meðaltal þriggja mælinga 
fyrir hvern styrk ± staðalfrávik).  

 

Flæði hýdrókortisóns yfir steinbítsroð eykst með vaxandi styrk sýklódextríns upp 

að vissu marki, sjá mynd nr. 22. Neikvætt frávik verður sjáanlegt við yfir 110 mM 

styrk. 
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4.3.2 Flæði tríklósan í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum yfir 
steinbítsroð 

 

 

Mynd 23. Flæði tríklósan í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín 
vatnslausn yfir steinbítsroð (meðaltal þriggja mælinga fyrir hvern styrk ± 
staðalfrávik). 

 

Flæðirannsóknir á tríklósan yfir steinbítsroð, sjá mynd nr. 23, sýnir svipaðar 

niðurstöður og flæði hýdrókortisón yfir steinbítsroð. Flæðið eykst með vaxandi 

styrk sýklódextríns upp að 70 mM, þá verður vart við neikvæð frávik.  
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4.4 Flæðirannsóknir yfir oktanólhimnu  

Flæðirannsóknir voru gerðar af lyfjunum hýdrókortisón og tríklósan í vaxandi 

styrk HPβSD yfir hálfgegndræpa sellófan þurrhimnu með gatastærðina 12-

14.000 Da með og án oktanól lagi. Þykkt oktanól lags var ákvarðað út frá þyngd 

himnunnar, stærð hennar og eðlisþyngd oktanóls og mældist 97,3 ± 12,4 μm. 

4.4.1 Flæði hýdrókortisóns í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum 
yfir oktanólhimnu og hálfgegndræpa sellófan þurrhimnu 

 

 

Mynd 24. Flæði hýdrókortisóns í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-β-
sýklódextrín yfir hálfgegndræpa sellófan þurrhimnu með gatastærðina 12-
14.000 Da með og án oktanól lagi (meðaltal þriggja mælinga fyrir hvern 
styrk ± staðalfrávik). 

 

Flæði hýdrókortisóns yfir hálfgegndræpa sellófan þurrhimnu með gatastærðina 

12-14.000 Da eykst með vaxandi styrk sýklódextríns upp að vissu marki og 

helst þá stöðugt, sjá mynd nr. 24. Flæðið yfir himnuna minnkar töluvert þegar 

oktanól lagi hefur verið komið fyrir á móttökufasa hlið himnunnar. Þar helst 

flæðið  u.þ.b. stöðugt með hækkandi styrk sýklódextríns 
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4.4.2 Flæði tríklósan í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum yfir 
oktanólhimnu og hálfgegndræpa sellófan þurrhimnu 

 

 

Mynd 25. Flæði tríklósan í vaxandi styrk 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín 
yfir hálfgegndræpa sellófan þurrhimnu með gatastærðina 12-14.000 Da 
með og án oktanól lagi (meðaltal þriggja mælinga fyrir hvern styrk ± 
staðalfrávik). 

 

Flæði tríklósan yfir hálfgegndræpa sellófan þurrhimnu með gatastærðina 12-

14.000 Da eykst línulega með vaxandi styrk sýklódextríns upp að vissu marki 

og helst þá u.þ.b stöðugt, sjá mynd nr. 25. Neikvætt frávik frá línulegri hegðun 

verður vart við 70 mM styrk. Flæðið yfir himnuna minnkar töluvert þegar oktanól 

lagi hefur verið komið fyrir á móttökufasa hlið himnunnar, sjá mynd nr. 25. Þá 

eykst flæðið með vaxandi styrk sýklódextríns að 100 mM styrk, eftir það helst 

flæðið stöðugt. 
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5.  UMRÆÐUR 

5.1 Fasa-leysni rannsóknir  

Hý r kort s n o  tríkl s n í n ttúrul  um sýkl   xtrín v tnsl usnum  βSD o  

γSD  sýn u í öllum t lv kum Bs týpu f s -leysni hegðun. Þá eykst leysni lyfs 

línulega með vaxandi styrk sýklódextríns upp að vissu marki, helst svo stöðug 

og fellur að lokum vegna yfirmagns lyfjasameinda. Takmörkuð leysni náttúrlegra 

sýklódextrína í vatnslausn orsaka þessa fasa-leysni hegðun. Hýdroxýlprópýl 

afleiður sýklódextrínanna, HPβSD og HPγSD hafa hins vegar betri leysni í vatni. 

Fasa-leysni rannsóknir þeirra með lyfjunum hýdrókortisón og tríklósan sýndu í 

öllum tilvikum A-týpu hegðun, þar sem leysni lyfs eykst með vaxandi styrk 

sýklódextríns. Hýdrókortisón sýndi AL týpu hegðun í báðum afleiðum, en þá 

eykst leysni lyfsins línulega með vaxandi styrk sýklódextríns. Hallatala línunnar 

var í báðum tilvikum undir einum sem merkir að hugsanlega sé um 1:1 

fléttumyndun að ræða. Þessar niðurstöður eru sambærilegar þeim sem áður 

hefur verið sýnt fram á með fasa-leysni rannsóknum hýdrókortisóns í 

náttúrulegum sýklódextrínum og afleiðum þeirra (Messner, Kurkov, Brewster, et 

al., 2011). Ap fasa-leysni hegðun fékkst fyrir tríklósan í báðum sýklódextrín 

afleiðunum sem prófaðar voru, en það gefur til kynna að um annars stigs 

fléttumyndun sé að ræða með tilliti til sýklódextríns og fyrsta stigs eða hærri 

með tilliti til lyfsins. Jafnvel gæti aukin tilhneiging fléttnanna til agnamyndunar 

haft þessi áhrif á hegðunina. Áður hafa rannsóknir bent til þess að hugsanlega 

valdi agnamyndun jákvæðu fráviki á fasa-leysni gröfum tríklósans í HPβSD 

(Duan, Zhao, Össurardóttir, Thorsteinsson, & Loftsson, 2005).  

Meiri leysni lyfjanna fékkst með afleiðunum en náttúrulegu sýklódextrínunum, 

og mesta leysnin fékkst með HPβSD fyrir bæði lyfin.   

5.2 Flæðirannsóknir lyfja yfir hálfgegndræpa sellófan 

blauthimnur  

Þar sem fasa-leysni rannsóknir sýndu fram á A-týpu hegðun og töluverða 

aukningu leysni lyfjanna í HPβSD og HPγSD vatnslausnum var ákveðið að 

halda áfram með þessar afleiður í flæðirannsóknir. A-týpu fasa-leysni hegðun 
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gefur til kynna að leysni lyfjanna eykst línulega með vaxandi styrk sýklódextríns. 

Flæði lyfjanna yfir hálfgegndræpa sellófan himnu með nægilega stóra 

gatastærð ætti því einnig að aukast línulega með vaxandi styrk sýklódextríns, 

samkvæmt lögmáli Fick´s.  

Gjafafasar voru sýrustigsmældir fyrir notkun. Hlutfall jónunar tríklósan sameinda 

í gjafafasanum er í öllum tilvikum undir 10% og hlutfall jónunar hýdrókortisóns í 

gjafafasa er í öllum tilvikum undir 0.1 %. Því má áætla að jónun lyfjanna hafi 

hverfandi lítil áhrif á leysni lyfs og flæði þess yfir himnu. Jónun lyfja eykur 

vatnssækni þeirra og ójónuð lyf eru á sínu fitusæknasta formi.  

5.2.1 Flæði hýdrókortisóns í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum  

Flæð r nns kn hý r kort s ns í v x n   styrk HPβSD yf r h lf   n ræp  

sellófan blauthimnur með gatastærðina 3.500, 8-10.000, 300.000 og 1 milljón 

Da sýndi neikvætt frávik frá línulegri hegðun í öllum tilvikum. Hér er 

lyfjasameindin 362 Da, sýklódextrín sameindin 1400 Da og lyfjasýklódextrín 1:1 

fléttan því 1762 Da.  

Ef gert er ráð fyrir að engin agnamyndun eigi sér stað og einungis 1:1 fléttur séu 

í lausninni ættu flétturnar að komast auðveldlega yfir himnur með gatastærðina  

3500 og 8-10.000 Da. Flæðið sýnir hins vegar neikvætt frávik frá línulegri 

hegðun yfir þessar himnur og eykst ekkert með vaxandi lyfsstyrk í gjafafasa, 

heldur helst stöðugt. Þetta gefur til kynna að um agnamyndun sé að ræða og 

þær agnir sem myndast séu stærri en gatastærð himnanna, þ.e. stærri en 8-

10.000 Da í öllum styrkjum sýklódextríns.  

Flæðið yfir himnurnar með gatastærðina 300.000 Da og 1 milljón Da eykst með 

vaxandi styrk sýklódextríns. Hægt er að skipta flæðinu upp í tvo hluta. Fyrsti 

hlutinn eykst  með vaxandi styrk sýklódextríns, eða frá 15 mM upp í u.þ.b. 110 

mM, hér er ekki um línulega aukningu að ræða heldur kemur fram neikvætt 

frávik sem gefur það til kynna að einhverjar agnir séu að myndast sem eru 

stærri en gatastærð himnanna.  Stærri agnir virðast aukast með hækkandi styrk 

sýklódextríns. Við um og yfir 110 mM styrk myndast enn meira frávik frá 

línulegri hegðun, sem gefur til kynna að fleiri agnir séu að myndast sem eru 

stærri en gatastærð himnunnar. Þessar niðurstöður renna stoðum undir þær 
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ályktanir sem áður hefur verið sýnt fram á að agnamyndun aukist með vaxandi 

styrk sýklódextríns, og að með vaxandi styrk sýklódextríns stækki agnirnar 

(Messner, Kurkov, Brewster, et al., 2011). Mynd 26 sýnir hugsanlegan 

hvarfgang agnamyndunar.  

 

Mynd 26. Hvarfgangur hópmyndun nanóagna.  

 

5.2.2 Flæði tríklósans í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum  

Flæðirannsókn tríklósan í HPβSD yfir hálfgegndræpar sellófan blauthimnur með 

gatastærðina 3.500, 8-10.000, 300.000 og 1 milljón Da sýndi neikvætt frávik frá 

línulegri hegðun í öllum tilvikum. Hér er lyfjasameindin 289 Da, sýklódextrín 

sameindin 1400 Da og lyfjasýklódextrín 1:1 fléttan 1689 Da. Ef gert er ráð fyrir 

að einungis lyfjasýklódextrín 1:1 1:2 eða 2.2  fléttur myndist, ættu flétturnar að 

komast auðveldlega yfir himnu með gatastærðina 3.500. Flæðið sýnir hins 

vegar neikvætt frávik frá línulegri hegðun yfir þessar himnur og eykst ekkert 

með auknum lyfsstyrk í gjafafasa, heldur helst stöðugt. Þetta gefur til kynna að 

um agnamyndun sé að ræða og þær agnir sem myndast séu stærri en 

gatastærð himnanna í öllum styrkjum sýklódextríns. 

Flæðið yfir himnurnar með gatstærðina 8-10.000 og 300.000 Da eykst línulega 

með vaxandi styrk sýklódextríns upp að ákveðnum styrk, 70 mM fyrir 8-10.000 

Da og 110 mM fyrir 300.000 Da, en þá myndast neikvætt frávik frá línulegri 

hegðun og flæðið helst u.þ.b. stöðugt. Þetta gefur til kynna að þær agnir sem 

myndast séu stærri en 8-10.000 Da í sýklódextrínstyrknum 70mM og hærri. 
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Þegar styrkurinn er kominn upp í 110 mM eru komnar agnir sem eru stærri en 

300.000 Da.  

Flæðið yfir himnurnar með gatastærðinni 1 milljón Da eykst með vaxandi styrk 

sýklódextríns. Hægt er að skipta flæðinu upp í tvo hluta. Fyrsti hlutinn eykst  

með vaxandi styrk sýklódextríns, eða frá 15 mM upp í um 110 mM, hér er ekki 

um línulega aukningu að ræða, heldur kemur fram neikvætt frávik, og gefur það 

til kynna að einhverjar agnir séu að myndast sem eru stærri en gatastærð 

himnanna. Stærri agnir virðast aukast með hækkandi styrk sýklódextríns. Við 

um og yfir 110 mM styrk myndast enn meira frávik frá línulegri hegðun, flæðið 

helst stöðugt og eykst ekki með vaxandi styrk. Það bendir til þess að fleira af 

ögnum séu að myndast sem eru stærri en gatastærð himnanna. 

Þetta sýnir fram á að agnamyndun eykst með vaxandi styrk sýklódextríns og að 

stærri agnir myndist við hærri styrk sýklódextríns.  

5.2.3 Flæði hýdrókortisóns í 2-hýdroxýlprópýl-γ-sýklódextrín fléttum  

Flæðirannsóknir hýdrókortisóns í HPγSD yfir hálfgegndræpar sellófan 

blauthimnur með gatastærðina 8-10.000, 300.000 og 1 milljón Da sýnir neikvætt 

frávik frá línulegri hegðun í öllum tilvikunum. Hér er lyfjasameindin 362 Da, 

sýklódextrín sameindin 1576 Da og lyfjasýklódextrín 1:1 fléttan 1938 Da. Ef gert 

er ráð fyrir að engin agnamyndun eigi sér stað og einungis myndist 

lyfjasýklódextrín 1:1 fléttur ættu flétturnar að komast auðveldlega yfir himnu 

með gatastærðina 8-10.000 Da. Flæðið sýnir hins vegar neikvætt frávik frá 

línulegri hegðun og eykst ekkert með vaxandi lyfsstyrk í gjafafasa, heldur helst 

stöðugt. Þetta gefur til kynna að um agnamyndun sé að ræða og að þær agnir 

sem myndast séu stærri en gatastærð himnunnar fyrir alla styrki sýklódextríns. 

Flæðið yfir himnurnar með gatastærðina 300.000 Da eykst línulega með 

vaxandi styrk sýklódextríns að 95 mM, en eftir það kemur fram neikvætt frávik. 

Þetta bendir til þess að einhverjar agnir séu að myndast við yfir 95 mM styrk 

sem eru stærri en gatastærð himnunnar. Flæði yfir himnu með gatastærðina 1 

milljón Da eykst með vaxandi styrk sýklódextríns. Hægt er að skipta flæðinu upp 

í tvo hluta, eins og fyrir flæði hýdrókortisón í HPβSD. Fyrsti hlutinn eykst með 

vaxandi styrk sýklódextríns, eða frá 13 mM upp í um 95 mM, hér er ekki um 



  

53 

línulega aukningu að ræða, heldur kemur fram neikvætt frávik. Það gefur til 

kynna að einhverjar agnir séu að myndast sem eru stærri en gatastærð 

himnanna. Stærri agnir virðast aukast með hækkandi styrk sýklódextrín. Í 

síðasta hlutanum, þar sem styrkur sýklódextríns er 95 mM og hærri, minnkar 

flæðið með vaxandi styrk sýklódextríns. Það bendir til þess að meira af ögnum 

séu að myndast sem eru stærri en gatastærð himnanna. Þetta sýnir fram á að 

agnamyndun eykst með vaxandi styrk sýklódextríns og að stærri agnir myndist 

við hærri styrk sýklódextríns. 

5.2.4 Flæði tríklósan í 2-hýdroxýlprópýl-γ-sýklódextrín fléttum  

Flæðirannsókn var gerð á tríklósan í vaxandi styrk HPγSD vatnslausnar yfir 

hálfgegndræpar sellófan blauthimnur með gatastærðina 8-10.000, 300.000 og 1 

milljón Da. Erfiðleikar komu fram við magngreiningu sýna í HPLC, svo virðist 

sem lyfjastyrkur sumra sýna hafi ekki verið nægilega hár til greiningar með 

þessari greiningaraðferð. Sýnin fyrir flæði yfir himnuna með 8-10.000 Da 

gatastærð mældist ekki, einnig mældist 2% (w/v) ekki fyrir neina himnustærð og 

erfiðleikar komu fram við greiningu annarra styrkja. Erfiðleikarnir stafa bæði af 

lélegri l ysn  tríkl s n í HPγSD v tnsl usnum o  lél  u flæð  þ ss yf r 

himnurnar. Auk þessa gæti ástæðan verið mikil agnamyndun, en áður hefur 

v r ð sýnt fr m     ð lyfj sýkl   xtrín fléttur í HPγSD h f  m  r  t lhn    n u t l 

þess að hópmynda nanóagnir en aðrar afleiður sýklódextrína (Messner, Kurkov, 

Brewster, et al., 2011). Til þess að koma í veg fyrir svona erfiðleika hefði verið 

hægt að taka sýni eftir lengri tíma, þ.e. eftir að nægilega hár styrkur tríklósan 

væri kominn í móttökufasann. Ef hins vegar væri beðið of lengi gæti verið hætta 

á  ð „st   y st t “ tím  flæð s ns vær  lok ð.  

E n lyfj s m  n   r 289 D   HPγSD er 1576 og ein lyfjasýklódextrín 1:1 flétta 

1865 Da. Ef gert væri ráð fyrir að engin agnamyndun ætti sér stað og að 

einungis væru lyfjasýklódextrín 1:1, 2:1 og 2:2  fléttur í lausninni ættu þær að 

flæða auðveldlega yfir himnur með gatastærðina 8-10.000 Da. En þar sem 

ekkert flæði mældist má áætla að um agnamyndun sé að ræða þar sem 

agnirnar sem myndast eru stærri en gatastærð himnunnar. Flæði tríklósan yfir 

himnu með gatastærðina 300.000 og 1 milljón Da sýnir ekki línulega hegðun, 
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þetta gefur til kynna að um einhverskonar agnamyndun sé að ræða. Erfitt er 

hins vegar að túlka um hverskonar myndun hafi átt sér stað út frá gröfunum.  

5.3.5 Samantekt flæðirannsókna yfir hálfgegndræpar sellófan 
blauthimnur 

Rannsóknirnar sýna að bæði hýdrókortisón og tríklósan HPβSD og HPγβSD 

fléttur hópa sig saman og mynda agnir í vatnslausn. Við lágan sýklódextrínstyrk 

eru agnirnar smáar (≤10.000 Da) en stækka með auknum styrk og geta orðið 1 

milljón Da að stærð. Ef gröf hýdrókortisóns í HPβSD og HPγSD eru borin saman 

sést að HPγSD virðist hafa meiri tilhneigingu til agnamyndunar en HPβSD.  

Agnamyndun kemur fram í lægri styrk HPγSD þó svo að leysni hýdrókortisóns 

sé minni í HPγSD en HPβSD. Þetta styður fyrri rannsóknir að HPγSD  fl  ður 

sýklódextríns hafa meiri tilhneigingu til agnamyndunar en HPβSD (Messner, 

Kurkov, Brewster, et al., 2011).  

5.3 Flæðirannsóknir lyfja yfir steinbítsroð 

Vegna erfiðleika sem komu fram í magngreiningu tríklósan í HPγSD við 

flæðimælingar yfir hálfgegndræpa himnu, og þeirra niðurstöðu að bæði 

hýdrókortisón og tríklósan sýna betri leysni í HPβSD en HPγSD, var ákveðið að 

halda áfram með HPβSD í rannsóknunum á flæði lyfjanna yfir slímhimnur. 

Flæði lyfja yfir steinbítsroð fer í gegnum vatnsgöng á roðinu og líkir þannig eftir 

flæði lyfja í gegnum kyrrstæða vatnslagið. Þar sem enginn fituhluti er á roðinu er 

því aðeins ein hindrun á flæðið og þar af leiðandi einungis einn 

gegndræpistuðull (P). Því ætti flæðið yfir roðið að fylgja fyrsta lögmáli Fick´s, 

sem segir að flæðið (J) eykst með auknum styrk lyfs í gjafafasa (C) ef 

gegndræpistuðullinn er sá sami (sjá jöfnu 8). Flæðið ætti samkvæmt þessu að 

aukast línulega með vaxandi styrk HPβSD. 

5.3.1 Flæði hýdrókortisóns í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum 
yfir steinbítsroð 

Flæði hýdrókortisóns yfir steinbítsroð eykst með auknum styrk sýklódextríns 

upp að vissu marki. Neikvætt frávik verður sjáanlegt við yfir 110 mM styrk 

sýklódextríns, sem er sami styrkur og sýnir mesta frávik frá línulegri hegðun yfir 

sellófan blauthimnur með gatastærðina 300.000 og 1 milljón. Út frá þessu má 
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áætla að agnarmyndun sé ástæða neikvæða fráviksins á flæði yfir 

steinbítsroðsins, það er að einhverjar agnir sem myndast séu orðnar of stórar 

fyrir vatnsholurnar í roðinu og komast því ekki yfir.  

Þessar niðurstöður eru áþekkar og áður hefur verið sýnt fram á við rannsóknir á 

flæði lyfja yfir steinbítsorð. Þar var þeirri ályktun varpað fram að neikvætt frávik 

frá línulegri hegðun stærri sameinda væri hugsanlega vegna þess að þær væru 

orðnar of stórar fyrir vatnsgöngin (Másson et al., 2002).  

Ef borið er saman flæði hýdrókortisóns í HPβSD yfir steinbítsroð og sellófan 

himnu sést að flæðið er sambærilegt, en hins vegar sé það hægara yfir 

steinbítsroðið en yfir hálfgegndræpa sellófan himnuna. Þetta orsakast  af þykkt 

himnunnar (h) þar sem steinbítsroðið er þykkara en sílikon himnan, sem veldur 

hækkun á gegndræpistuðli (P) og þar með minnkuðu flæði, sjá jöfnu 12 og 8.   

5.3.2 Flæði tríklósan í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum yfir 
steinbítsroð 

Flæðirannsóknir á tríklósan yfir steinbítsroð, sýnir svipaðar niðurstöður og flæði 

hýdrókortisón yfir roðið. Flæðið eykst með vaxandi styrk sýklódextríns upp að 

vissu marki og helst þá um það bil stöðugt. Hugsanlega er um agnarmyndun að 

ræða þar sem stærri agnir myndast við hærri styrk sýklódextríns. Yfir 70 mM 

styrk eru farnar að myndast agnir sem eru stærri en vatnsgöngin á roðinu og 

flæðið minnkar.  

Erfitt er þó að draga ályktun af þessum niðurstöðum þar sem erfiðleikar komu 

fram í greiningu sýna í HPLC. Lyfstyrkur sýna var í mörgum tilfellum of lágur 

fyrir greiningaraðferðina sem notuð var.    

5.3.3 Samantekt flæðirannsókna yfir steinbítsroð 

Flæði lyfja yfir steinbítsroð eykst með vaxandi styrk sýklódextríns upp að vissu 

marki. Niðurstöður styðja fyrri rannsóknir að flæði lyfja fari í gegnum vatnsgöng 

á roðinu og að ekki sé um fitusækna hindrun að ræða (Másson et al., 2002). 

Flæði hýdrókortisón nær toppi í 110 mM sýklódextrín styrk en eftir það minnkar 

flæðið. Þetta er svipaðar niðurstöður og flæði hýdrókortisóns yfir hálfgegndræpa 

blauthimnu með gatastærðina 300.000 og 1 milljón, því má áætla að gatastærð 

vatnsgangana á roðinu sé um 300.000 Da. Þegar flæði tríklósan yfir steinbítsroð 
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er hins vegar skoðað minnkar flæðið við 70 mM styrk, en það er svipað og 

gerist fyrir flæði tríklósan yfir hálfgegndræpa sellófan blauthimnu með 

gatastærðina 8-10.000 Da. Út frá því má áætla að gatastærðin sé 8-10.000 Da. 

Þar sem erfiðleikar komu fram í greiningu tríklósan í sýnum sem tekin voru, er 

erfitt að draga ályktanir af þeim niðurstöðum. Því styðjumst við frekar við 

hýdrókortisón rannsóknina og segjum að stærð vatnsganga roðsins sé um 

300.000 Da.   

5.4 Flæðirannsóknir lyfja yfir oktanólhimnu 

Flæði lyfjanna var skoðað yfir sellófan þurrhimnu með og án oktanól lags. Hér 

myndar sellófan himnan kyrrstæða vatnslagið og oktanól lagið fituhluta 

himnunnar.   

Þykkt oktanól lags himnanna var 97,3 ± 12,4 μm. Þar sem þykkt himnanna er 

frekar jöfn gerum við ráð fyrir að munurinn á milli himnanna hafi hverfandi lítil 

áhrif á flæði mælingar.   

5.4.1 Flæði hýdrókortisóns í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum 
yfir hálfgegndræpa þurrhimnu og oktanólhimnu 

Flæði hýdrókortisóns yfir hálfgegndræpa sellófan þurrhimnu með gatastærðina 

12-14.000 Da eykst með vaxandi styrk sýklódextríns upp að vissu marki, eða 

um 110 mM, og helst þá stöðugt. Neikvætt frávik frá línulegri hegðun flæðis er 

hugsanlega vegna agnarmyndunar, þ.e. að stærri agnir eru að myndast en 

gatastærð himnunnar og flæðið minnkar í kjölfar þess.  

Flæðið minnkar töluvert þegar oktanól lagi hefur verið komið fyrir á móttökufasa 

hlið himnunnar. Þar helst flæðið stöðugt með hækkandi styrk sýklódextríns. 

Þessi mikla lækkun gefur til kynna að flæði hýdrókortisónsins sé hægara yfir 

fitulag himnunnar en í gegnum kyrrstæða vatnslagið. Þá er fitulagið helsta 

hindrunin (RM) á flæðið. Gegndræpistuðull fitulagsins er þá mun lægra en 

kyrrstæða vatnslagsins (þ.e. PD˃ PM) og flæðið reiknast því út frá jöfnu 10. 
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5.4.2 Flæði tríklósans í 2-hýdroxýlprópýl-β-sýklódextrín fléttum yfir 
hálfgegndræpa þurrhimnu og oktanólhimnu 

Flæðismælingar sýndu samskonar niðurstöður og fyrir hýdrókortisón. 

Flæði tríklósan yfir hálfgegndræpa sellófan þurrhimnu með gatastærðina 12-

14.000 Da eykst línulega með vaxandi styrk sýklódextríns upp að vissu marki, 

eða um 70 mM, og helst þá u.þ.b stöðugt. Neikvæða frávikið gefur til kynna að 

agnamyndun eigi sér stað. Flæðið yfir himnuna minnkar einnig töluvert þegar 

oktanól lagi hefur verkið komið fyrir á móttökufasa hlið himnunnar. Þar eykst 

flæðið með vaxandi styrk sýklódextríns upp að 100 mM styrk, eftir það helst 

flæðið stöðugt. Þessi mikla lækkun sem verður þegar oktanól lagi hefur verið 

komið fyrir á himnunni gefur til kynna að flæði tríklósan sé hægara yfir fitulag 

himnunnar en í gegnum kyrrstæða vatnslagið. Þá er fitulagið helsta hindrunin 

(RM) á flæðið. 

5.4.3 Samantekt flæðirannsókna yfir oktanólhimnur og 
hálfgegndræpar sellófan þurrhimnur 

Rannsóknir sýna að flæði lyfjanna hýdrókortisóns og tríklósan aukist yfir 

kyrrstæða vatnslagið með vaxandi styrk sýklódextríns. Þegar oktanól lagi hefur 

verið komið fyrir á himnunni minnkar flæðið töluvert. Þessi minnkun verður 

vegna fitusækinnar hindrunar oktanólslagsins á flæðinu. Þetta sýnir að 

fitusækna hindrunin sé helsta hindrunin á flæði þessara lyfja yfir himnuna.  
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6. ÁLYKTANIR 

Sýklódextrín eykur leysni lyfjanna hýdrókortisón og tríklósan í vatni. Þá auka 

hýdroxýlprópýl afleiður náttúrulegu β- og γ-sýklódextrína leysnina meira en 

náttúrulegu sýklódextrínin sjálf. Hæstu leysni lyfjanna fékkst með 2-

hýdroxýprópýl- β-sýklódextrín.  

Áætla má að hýdrókortisón myndi lyfjasýklódextrín 1:1 fléttur með öllum 

sýklódextrínunum sem prófuðu voru. Tríklósan virðist mynda 1:1 fléttur með 

náttúrulegu sýklodextrínunum, en annars stigs eða hærri fléttumyndun með tillit 

til sýklódextríns og fyrsta stigs eða hærra með tillit til lyfsins í hýdroxýlprópýl 

afleiðum sýklódextrínanna.  

Bæði hýdrókortisón og tríklósan sýklódextrín fléttur hópa sig saman og mynda 

agnir í hýdroxýlprópýl afleiðum sýklódextrína. Við lágan sýklódextrín styrk eru 

agnirnar smáar (≤10.000 Da) en stækka með auknum styrk. Agnirnar geta orðið 

1 milljón Da að stærð.  

Flæði lyfjanna í HPβSD vatnslausn yfir steinbítsroð eykst með auknum styrk 

sýklódextríns upp að vissu marki. Flæði lyfja fer í gegnum vatnsgöng á roðinu 

sem líkir eftir flæði lyfja yfir kyrrstæða vatnslagið. Þegar agnirnar eru orðnar 

stærri en göngin (um 300.000 Da) kemur fram neikvætt frávik á flæðið. Engin 

fitusækin hindrun er að ræða  á flæðið yfir roðið.  

Flæði lyfjanna yfir oktanólhimnur sýndu aukningu með vaxandi styrk 

sýklódextrín yfir kyrrstæða vatnslagið. Þegar oktanól lagi hefur verið komið fyrir 

á himnunni minnkar flæðið töluvert. Þessi minnkun verður vegna fitusækinnar 

hindrunar oktanólslagsins á flæðinu. Þetta sýnir að fitusækna hindrunin sé 

helsta hindrunin á flæði þessara lyfja yfir himnur.  

Agnamyndunin sjálf hefur óljós áhrif á flæði lyfja yfir slímhúð. Niðurstöður 

þessara rannsókna sýndu að flæðið eykst með auknum styrk sýklódextríns yfir 

kyrrstæða vatnslagið. Líklegasta ástæða þessara aukningar er aukin 

vatnsleysni lyfjanna. Ekki er þó hægt að útiloka að agnamyndunin hafi áhrif, 

enda eru himnurnar sem notaðar voru ekki slímhúðir manna heldur 

slímhimnumódel. Í framhaldi væri gagnlegt að rannsaka agnamyndun yfir fleiri 

styrki sýklódextríns og áhrif þeirra á flæðið lyfja yfir fleiri slímhimnumódel.  
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