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ÁGRIP 

Þróun á týmól eyrnatöppum við miðeyrnabólgu 

Bráð miðeyrnabólga er einn algengasti sjúkdómurinn hjá börnum, en við þriggja ára 

aldur hafa allt að 80% barna fengið að minnsta kosti eitt tilfelli. Bæði bakteríur og 

veirur geta verið sýkingavaldar, en meðal algengustu baktería eru S. pneumoniae 

(pneumókokkar) og H. Influenzae. Bráð miðeyrnabólga er ein algengasta greiningin 

sem leiðir til ávísana sýklalyfja í hinum vestræna heimi, þar með talið á Íslandi, og er 

sýklalyfjaónæmi vaxandi vandamál. Því er mikilvægt að minnka sýklalyfjanotkun eða 

finna önnur meðferðarúrræði við miðeyrnabólgu.  

 Ilmkjarnaolíur eru rokfimar olíur sem fást með eimingu á plöntuefnum og hafa 

lengi verið þekktar fyrir bakteríudrepandi eiginleika. Ilmkjarnaolíur eru ekki heppilegt 

lyfjaform vegna breytileika í samsetningu þeirra og auk þess geta innihaldsefni verið 

ertandi eða ofnæmisvaldandi. Týmól sem er aðal innihaldsefni tímían olíu fenginni úr 

Thymus vulgaris L. hefur breiða bakteríudrepandi virkni gegn helstu 

öndunarfærasýklum og kemst yfir hljóðhimnu in vivo. Lækningartæki, t.d. 

eyrnatappar sem gæfu gufu týmóls án beinnar snertingu eyrans við lyfjaformið væri 

því möguleg ný meðferð við miðeyrnabólgu.  

 Skoðuð var uppgufun týmóls eftir styrkleika í samsetningu, úr mismunandi 

burðarefnum og úr mismunandi lyfjagjafartækjum. Bakteríudrepandi virkni valdra 

samsetninga og tækja var prófuð í bakteríurækt  in vitro gegn pneumókokkum af 

hjúpgerð 19F.  

 Rannsóknin sýndi að 30% týmól í vaselíni gæfi jafna losun týmóls. Marktækt 

bakteríudráp (P < 0,001), 99,4 + 0,7 % lækkun miðað við ómeðhöndlað, fékkst með 

meðhöndlun 30% týmóls í vaselíni af skífum í 60 mínútur þar sem styrkur týmóls 

mældist 304,6 + 14,9 µg/mL. Niðurstöður verkefnisins benda til þess að meðferð við 

bráðri miðeyrnabólgu með týmól eyrnatöppum sé möguleg þar sem upphaflegum 

markmiðum verkefnis var náð. Hanna þarf lyfjagjafartæki þar sem uppgufun týmóls 

er nægilega mikil til að valda bakteríudrápi. Tækið þarf að ná sem næst hljóðhimnu 

og með yfirborðsflatarmál týmóls í vaselíni eins stórt og hægt er til að hámarka 

uppgufun.  
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ABSTRACT 

Development of thymol ear plugs as a treatment for otitis media 

Acute otitis media (AOM) is one of the most common childhood diseases, by 

children’s third birthday 80% will have experienced at least one episode of AOM. 

Both bacteria and viruses can be pathogens, the most common bacteria are S. 

pneumoniae and H. Influenzae. AOM is the most common diagnosis leading to 

prescribed antibiotics in the Western world, including in Iceland, and antibiotic 

resistance is a growing problem. It is therefore important to reduce antibiotic use or 

find an alternative treatment for AOM.   

 Essential oils are volatile oils derived from distillation of plant materials and 

have been known long for their antibacterial properties. Essential oils are not suitable 

in drug formulations due to variability in their composition. Their ingredients can also 

be irritant or allergenic. Thymol, which is the main ingredient in thyme oil extracted 

from Thymus vulgaris L., has broad antibacterial activity against major respiratory 

pathogens and diffuses through the tympanic membrane in vivo. A medical device, for 

example ear plugs that enable the administration of thymol vapor without allowing 

direct contact to the ear could be a potential new treatment for otitis media.  

 The evaporation of thymol in different concentrations, from various excipients 

and from different devices was examined. Antibacterial activity of selected 

combinations and types of devices were tested against pneumococcal serotype 19F in 

vitro.  

 The study showed that 30% thymol in vaseline gave a steady release of 

thymol. Treatment with 30% thymol in vaseline of paper discs for 60 minutes gave 

significant bactericidal activity (P < 0,001), 99,4 + 0,7 % decrease in bacteria count 

compared to untreated, where the concentration of thymol was measured 304,6 + 14,9 

µg/mL. Results indicate that treatment of AOM with thymol ear plugs is possible 

where the initial aims of the study were achieved. A medical device which evaporates 

thymol sufficiently for bactericidal activity needs to be designed. The medical device 

needs to reach close to the tympanic membrane with surface area for thymol in 

vaseline as large as possible to maximize evaporation.   
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LISTI YFIR SKAMMSTAFANIR 

AAO-HNS  (e. American Academy of Otolaryngology – Head and  

   Neck Surgery)  

AOM   Bráð miðeyrnabólga (e. acute otitis media) 

CFU   Þyrpingar (e. colony forming units) 

GRAS   Almennt talið öruggt (e. generally recognized as safe) 

HPLC   Háþrýstivökvagreining (e. high performance liquid   

   chromatography) 

LD50   Sá skammtur sem drepur 50% tilraunadýra (e. median  

   lethal dose) 

LOD   Greinimörk (e. detection limit) 

LogP   Fituleysanleiki (e. octanol-water partition coefficient) 

LOQ   Greiningarmörk (e. quantitation limit) 

MBC   Lágmarks drápsstyrkur (e. minimum bacteriocidal   

   concentration)   

MIC   Lágmarks heftistyrkur (e. minimum inhibitory   

   concentration) 

OME   Vökvi í miðeyra (e. otitis media with effusion) 

T/E   Týmól í etanóli 

T/S   Týmól í salisýlaldehýði 

T/V   Týmól í vaselíni 
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1 INNGANGUR 

1.1 Líffærafræði eyrans 

Eyrað skiptist í 3 hluta, ytra eyra, miðeyra og innra eyra (Willems, 2000). Ytra eyrað 

sem lokað er af hljóðhimnunni samanstendur af eyrnablöðku og hlust, sjá mynd 1. Í 

börnum er hlustin frekar bein en með aldrinum fær hún ákveðna S-lögun. Hlutverk 

ytra eyrans er að safna hljóðbylgjum og beina þeim gegnum hlust að hljóðhimnu sem 

titrar undan þeim. Í fremri hluta hlustar er einnig framleiddur eyrnamergur úr blöndu 

af seyti frá ýmsum kirtlum og hárum sem hefur það hlutverk að smyrja húðina og 

verja eyrað fyrir óhreinindum og bakteríum (Alvord & Farmer, 1997). Miðeyrað er 

loftfyllt rými afmarkað af hljóðhimnu og innra eyranu. Það samanstendur af þremur 

minnstu beinum líkamans, hamar, steðji og ístað sem sjá má á mynd 1. Þessi 

hreyfanlegu bein mynda keðju sem flytur hljóðbylgjur frá hljóðhimnunni yfir í innra 

eyrað þar sem hljóðbylgjur í lofti breytast yfir í bylgjuhreyfingar í vökva innra eyrans 

(Hudde & Weistenhöfer, 2006; Volandri, Di Puccio, Forte, & Carmignani, 2011; 

Willems, 2000). Um kokhlustina opnast miðeyrað niður í nefkok og hlutverk hennar 

er þríþætt, þ.e. að jafna þrýsting í miðeyranu, sjá um úthreinsun þaðan og vörn gegn 

bakteríum úr nefkoki. Kokhlustina má sjá á mynd 1. Þegar bakteríur komast úr 

nefkoki yfir í miðeyrað getur það leitt til miðeyrnabólgu að ræða (Corbeel, 2007). 

Innra eyrað er vökvafyllt og er skipt í önd, bogagöng og kuðung, eða öðru nafni 

snigil, sjá mynd 1. Kuðungur sér um flutning á hljóðbylgjum til heila og stjórnar 

heyrnarskyni. Næmar hárfrumur í kuðungsrás breyta bylgjuhreyfingum í innra eyra í 

taugaboð sem berast síðan með heyrnatauginni til heilans. Innra eyrað sér einnig um 

stjórn jafnvægisskynkerfis þar sem önd og bogagöng nema horn- og línulega hröðun 

höfuðs (Willems, 2000).  
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Mynd 1. Líffærafræði ytra eyrans, miðeyrans og innra eyrans. Mynd aðlöguð úr 
kennnsluefni.  

1.2 Eyrnabólga 

Eyrnabólga er samheiti yfir bólgusjúkdóma í miðeyra, sem síðan er skipt í undirflokka 

vegna þess að þeim fylgja mismunandi fylgikvillar og ólíkar meðferðir. Bráð 

miðeyrnabólga er einn algengasti sjúkdómurinn hjá börnum og helsta ástæða 

læknisheimsókna um allan heim (Qureishi, Lee, Belfield, Birchall, & Daniel, 2014; 

Rovers, Schilder, Zielhuis, & Rosenfeld, 2004). Bráð miðeyrnabólga (e. acute otitis 

media, AOM) er bráð bólga með vökva í miðeyra sem veldur eyrnaverk og/eða roða 

eða útbungun á hljóðhimnu og henni fylgir stundum hiti. Bráð miðeyrnabólga er af 

völdum baktería eða veira. Vökvi í miðeyra (e. otitis media with effusion, OME) er 

hins vegar langvinnur bólgusjúkdómur án þess að verkur eða hiti sé til staðar. Vökvi í 

miðeyra getur bæði verið undanfari bráðrar miðeyrnabólgu eða komið í framhaldi af 

bráðri miðeyrnabólgu (Corbeel, 2007; Qureishi og fleiri., 2014). Mikilvægt er að 

greina á milli bráðrar miðeyrnabólgu og vökva í miðeyra þar sem fyrrnefndur 

sjúkdómur gæti þarfnast sýklalyfjameðferðar, en aldrei sá síðari (Coker og fleiri., 

2010). Endurtekin miðeyrnabólga er skilgreind sem a.m.k. þrjú staðfest tilfelli af 

bráðri miðeyrnabólgu á 3 mánuðum eða fjögur eða fleiri tilfelli á ári, þar sem bólgan 

hefur hjaðnað á milli tilfella (Landlæknisembættið, 2009).  

 Meingerð miðeyrnabólgu er fjölþætt en felur aðallega í sér vanþroska 

ónæmiskerfi og lögun kokhlustar. Aðrir þættir eins og veirur, bakteríur, erfðir og 

umhverfisþættir hafa þó einnig áhrif (Arason, 2006; Landlæknisembættið, 2013). 
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Einn helsti þátturinn sem leiðir til þess að börn séu mótttækilegri fyrir miðeyrnabólgu 

er lögun kokhlustar. Við fæðingu er kokhlustin stutt, lárétt og minna stíf, sjá mynd 2. 

Stutt leið og lárétt staða valda því að sýklar komast auðveldlega frá nefkokinu í 

miðeyrað og lárétt staða gerir kokhlustinni einnig erfiðar fyrir að losa um vökva. 

Kokhlustin þroskast um 7 ára aldur sem gæti útskýrt hlutfallslega fækkun 

miðeyrnabólgu frá þeim aldri (Corbeel, 2007; Qureishi og fleiri., 2014). Sýkingar í 

efri loftvegum geta einnig valdið stíflu í kokhlustinni sem nær þá ekki að sinna sinni 

starfsemi, vökvi lokast inn í miðeyranu, eðlilegt loftflæði á sér ekki stað og bólgusvar 

verður í slímhúðinni í miðeyranu. Langvarandi vanstarfsemi kokhlustar veldur því að 

sýklar úr nefkoki eiga greiðari leið til miðeyrans og valda sýkingu (Corbeel, 2007; 

Minovi & Dazert, 2014). 

 
Mynd 2. Lögun og staða kokhlustar hjá ungbarni og fullorðnum einstaklingi (Corbeel, 
2007). 

 Annar mikilvægur þáttur sem eykur líkur á miðeyrnabólgu hjá börnum er 

vanstarfsemi ónæmiskerfis þar sem tíðni bráðrar miðeyrnabólgu fer hækkandi frá 6-

11 mánaða aldri þegar mótefni frá móður fara lækkandi (Minovi & Dazert, 2014). 

Fyrir utan þessa þætti hafa margar rannsóknir sýnt að fjölmargir aðrir þættir eru taldir 

auka líkur á þróun miðeyrnabólgu sem tengdir eru ónæmissvörun og magni örvera. 

Erfðir, aldur, brjóstamjólk, astmi og ofnæmi tengjast skertri ónæmissvörun á meðan 

umhverfisþættir eins og systkini, dagvistun og árstíðir tengjast magni örvera til staðar 

(Minovi & Dazert, 2014; Rovers og fleiri., 2004). Um 10-30% forskólabarna eru með 
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vökva í miðeyra á hverjum tíma og þá sérstaklega á veturna (Landlæknisembættið, 

2013).  

 Vökvi í miðeyra getur verið einkennalaus í langan tíma en sum börn kvarta 

undan þrýstingi í eyranu. Langvarandi vökvi í miðeyra getur leitt til 

heyrnarskerðingar, yngri börn geta sýnt seinkun á málþroska og eldri börn minni 

athygli í skóla. Einkenni bráðrar miðeyrnabólgu eru eins og áður kom fram hiti og 

eyrnaverkur ásamt almennum einkennum sýkingar s.s. ógleði, kviðverkir, minnkuð 

matarlyst, höfuðverkur og hósti (Minovi & Dazert, 2014). Alvarlegir fylgkvillar 

bráðrar miðeyrnabólgu eins og langvinn miðeyrnabólga og sýking í stikli (e. 

mastoiditis) eru mjög sjaldgæfir eða < 0,1% tilfella. Til að greina á milli bráðrar 

miðeyrnabólgu og vökva í miðeyra er nauðsynlegt að skoða hljóðhimnu með eyrnasjá 

(e. otoscope) eða eyrnasmásjá (e. otomicroscope) en eyrnaverkur, hiti og/eða vökvi í 

miðeyra með staðbundnum sýkingareinkennum á hljóðhimnu s.s. roði eða útbungun 

benda sterklega til bráðrar miðeyrnabólgu (Coker og fleiri., 2010; 

Landlæknisembættið, 2009).  

 Það er talið að allt að 80% barna fái a.m.k. eitt tilfelli af bráðri miðeyrnabólgu 

fyrir þriggja ára aldur en hæsta tíðnin er milli 6-15 mánaða aldurs og að 40% barna fá 

sex eða fleiri tilfelli fyrir sjö ára aldur (Monasta og fleiri., 2012; Qureishi og fleiri., 

2014). Veirusýkingar í efri hluta öndunarfæra eru oft undanfari eða haldast í hendur 

við bráða miðeyrnabólgu og eru þar helstu sýkingarvaldarnir RS veiran (e. respiratory 

syncytial virus), adenóveirur og inflúenzuveirur. Veirur einar og sér eru fundnar í 

20% tilfella á meðan samspil veiru- og bakteríusýkingar finnast í 65% tilfella. Helstu 

bakteríur sem valda eyrnabólgu eru Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae og Moraxella catarrhalis og (Minovi & Dazert, 2014; Vergison, 2008).  

1.2.1 Meðferðir við miðeyrnabólgu 

Flestum klínískum leiðbeiningum ber saman um það að að ef um bráða 

miðeyrnabólgu er að ræða með eyrnaverk, hita og/eða vökva í miðeyra með útbungun 

eða roða á hljóðhimnu skal hefja sýklalyfjameðferð hjá börnum yngri en 1-2 ára 

meðfram verkjastillandi meðferð með parasetamóli. Læknar þurfa að meta hvert og 

eitt tilfelli með tilliti til alvarleika veikinda, fylgikvilla og versnandi ástandi á móti 

aukaverkunum sýklalyfjagjafar eins og niðurgangi, útbrotum og aukinni hættu á 

myndun sýklalyfjaónæmis  (AAP, 2013; Landlæknisembættið, 2009; SIGN, 2003). 
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Sýnt hefur verið fram á að þegar beðið sé með sýklalyfjameðferð og fylgst með 

miðeyrnabólgunni fyrst um sinn sé ekki meiri hætta á fylgikvillum í samanburði við 

þá sem fá strax meðferð (Qureishi og fleiri., 2014). Ekki er mælt með 

sýklalyfjameðferð við bráðri miðeyrnabólgu nema um alvarleg veikindi sé að ræða 

hjá börnum eldri en tveggja ára. Ef sýklalyfjameðferð er ákveðin er mælt með 5 daga 

meðferð í hefðbundnum skömmtum af breiðvirka sýklalyfinu amoxicillín, en ef um 

penisillínofnæmi er að ræða er gefið cefúroxím, azithrómýcín eða 

trímetóprím/súlfametoxasól. Önnur meðferð ef sýklalyfjameðferð með amoxicillíni 

virkar ekki er amoxicillín með klavúnati (AAP, 2013; Landlæknisembættið, 2009; 

SIGN, 2003).  

 Bráð miðeyrnabólga er ein algengasta greiningin sem leiðir til ávísana 

sýklalyfja í hinum vestræna heimi, þar með talið á Íslandi. Mjög umdeilt er hvort eigi 

að meðhöndla bráða miðeyrnabólgu með sýklalyfjum og benda ýmsar rannsóknir til 

þess að sýklalyfjameðferð við bráðri miðeyrnabólgu sé oft óþörf, jafnvel fyrir 

smábörn (Arason, 2006; Arason, Sigurdsson, Kristinsson, Getz, & Gudmundsson, 

2005). Almennt má segja að rannsóknir hafi sýnt að bráð miðeyrnabólga jafni sig í 

80% tilfella á 2-14 dögum án sýklalyfjameðferðar en verkja- og hitastillandi lyf eru 

mikilvæg. En þetta er óljóst hjá börnum yngri en 2 ára (Qureishi og fleiri., 2014).  

 Ef um er að ræða endurtekna bráða miðeyrnabólgu, þ.e. oftar en þrisvar á 

þremur mánuðum eða a.m.k. fjögur tilfelli á einu ári, eða vökvi í miðeyra er til staðar 

í 3-6 mánuði samfellt og grunur er um heyrnaskerðingu er ráðlagt ísetning röra. Í 

slíkum tilfellum er almennt ekki mælt með fyrirbyggjandi sýklalyfjagjöf vegna hættu 

á sýklalyfjaónæmi og hugsanlegra aukaverkana (Landlæknisembættið, 2009; Qureishi 

og fleiri., 2014). Sýnt hefur verið fram á að röraísetning bæti heyrn barnanna 4-6 

mánuðum eftir meðferð og minnki tímalengd vökva í miðeyra um 32% á móti 

venjulegu klínísku eftirliti. Ekki hefur þó verið sýnt fram á að þetta hafi langtíma áhrif 

(Browning, Rovers, Williamson, Lous, & Burton, 2010). Skurðaðgerðum geta alltaf 

fylgt fylgikvillar og aukaverkanir, meðal annars hafa komið fram langvarandi útferð 

úr eyra vegna röraísetningu (10-26%), hljóðhimnuhersli (39-65%) sem og varanleg 

rof á hljóðhimnu (3%, en með hljóðhimnurörum sem dvelja lengur allt að 24%) 

(Minovi & Dazert, 2014; Qureishi og fleiri., 2014). En algengasta aukaverkunin af 

röraísetningu eru þrálátar sýkingar í kringum rörið sjálft sem meðhöndla þarf með 

sýklalyfjum og eyrnadropum. Hljóðhimnurör kemur ekki alfarið í veg fyrir 

endurteknar miðeyrnabólgur en þær er þá hægt að meðhöndla staðbundið með 
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eyrnadropum sem hafa sýkladrepandi verkun og til að koma í veg fyrir stíflu rörsins. 

Tíðni hljóðhimnurörísetninga er mjög há á Íslandi þar sem u.þ.b. þriðja hvert barn fær 

rör (Landlæknisembættið, 2013). Á mynd 3 má sjá venjulegt útlit hljóðhimnu, 

hljóðhimnu þegar bráð miðeyrnabólga eða vökvi í miðeyra er til staðar og síðast 

hljóðhimnurör. 

 
Mynd 3. A: Venjuleg hljóðhimna, B: hljóðhimna í bráðri miðeyrnabólgu,                   
C: hljóðhimna þegar vökvi er til staðar í miðeyra og D: hljóðhimnurör (Rovers og 
fleiri., 2004). 

 Fyrirbyggjandi meðferð við bráðri miðeyrnabólgu felur meðal annars í sér að 

mæla með brjóstagjöf a.m.k. fyrstu sex mánuðina ef mögulegt sé 

(Landlæknisembættið, 2013). Slímhúðarmótefnið IgA úr móðurmjólkinni er talið 

gegna lykilhlutverki í að koma í veg fyrir viðloðun baktería og veira í nefkoki og 

dregur þannig úr fjölgun þeirra (Rovers og fleiri., 2004). Samtengt bóluefni gegn 

algengustu pneumókokkastofnunum var fyrst og fremst þróað til að fyrirbyggja 

ífarandi pneumókokka sjúkdóma eins og t.d lungnabólgu. Vonir hafa verið bundnar 

við notkun pneumókokka bóluefnis einnig sem fyrirbyggjandi meðferð við 

eyrnabólgu (Qureishi og fleiri., 2014). Nokkrar kerfisbundnar athuganir hafa staðfest 

virkni 7-gilds pneumókokka bóluefnis sem fyrirbyggjandi við pneumókokka bráðri 

miðeyrnabólgu hjá heilbrigðum ungbörnum. Hins vegar hafa þær ekki sýnt fram á 

gagnsemi bóluefnisins hjá börnum eldri en 2 ára eða þeim sem áður hafa fengið bráða 

miðeyrnabólgu (Fortanier og fleiri., 2014; Pelton og fleiri., 2013; Sigurdsson, 

Kristinsson, Erlendsdóttir, Hrafnkelsson, & Haraldsson, 2015; Wals, Carbon, Sevin, 

Deceuninck, & Ouakki, 2009). Þrátt fyrir jákvæðan ávinning virka bóluefnin aðeins 

ágætlega gegn þeim pneumókokkastofnum sem eru til staðar í bóluefnunum en aðal 
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áhyggjuefnið er að aðrir stofnar geta alltaf komið i staðinn (Landlæknisembættið, 

2013; Qureishi og fleiri., 2014). 

1.2.1.1 Sýklalyfjaónæmi 

Útbreidd notkun sýklalyfja leiðir til sýklalyfjaónæmis sem er vaxandi og alvarlegt 

vandamál í heiminum (Arason, 2006; Arason & Sigurdsson, 2010; ECDC, 2014; 

Qureishi og fleiri., 2014; Vergison, 2008; WHO, 2015). Alþjóða heilbrigðisstofnunin 

(WHO) hefur því hvatt til aðgerða gegn vaxandi þróun ónæmra baktería, m.a með því 

að minnka ónauðsynlega sýklalyfjanotkun (WHO, 2015). Notkun sýklalyfja við bráðri 

miðeyrnabólgu er mjög breytileg milli landa allt frá 56% í Hollandi til 95% í 

Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu (Venekamp, Sanders, Glasziou, Del Mar, & 

Rovers, 2013). Á Íslandi eru pensillín ónæmir S. pneumoniae vaxandi vandamál og 

hafa rannsóknir hér á landi sýnt að 50% þeirra sýklalyfja sem ávísað er fyrir börn eru 

vegna bráðrar miðeyrnabólgu. Enn fremur hefur verið sýnt að orsakasamhengi er á 

milli sýklalyfjanotkunar barns og hættu á að fá penisillín ónæma pneumókokka á 

fyrstu vikum eftir meðferð (Arason, 2006; Arason & Sigurdsson, 2010). Mikill 

samgangur t.d. á leikskólum og hjá dagmömmum veldur því að þessi börn geta síðan 

smitað önnur börn sem ekki hafa fengið sýklalyf og þannig getur sýklalyfjaónæmið 

dreifst um samfélagið (Arason, 2006). Því er mjög mikilvægt að minnka 

sýklalyfjanotkun t.d. með því að finna önnur meðferðarúrræði við eyrnabólgum til 

þess að koma í veg fyrir vaxandi sýklalyfjaónæmi.  

1.2.1.2 Óhefðbundnar meðferðir 

Áður en sýklalyf komu til sögunnar var eyrnabólga látin lagast að sjálfu sér eða 

læknar gerðu hljóðhimnustungu og tæmdu miðeyrað. Eins hafa óhefðbundnar 

meðferðir líkt og náttúrulyf, náttúruvörur og heitir bakstrar verið notaðar um langa tíð 

við eyrnabólgu og voru kjörmeðferð á 19. öld (Bluestone & Klein, 2007). Eins og er 

eru óhefðbundnar meðferðir ekki ráðlagðar meðferðir við bráðri miðeyrnabólgu eða 

vökva í miðeyra vegna takmarkaðra og aðferðarfræðilegra galla rannsókna (Levi, 

Brody, McKee-Cole, Pribitkin, & O’Reilly, 2013; Marom og fleiri., 2016; Pohlman & 

Holton-Brown, 2012).  

 Smáskammtalækningar (e. homeopathy) hafa verið notaðar í gegnum tíðina til 

að meðhöndla bæði bráða og langvinna eyrnaverki og eru enn vinsælt val á 

óhefðbundinni meðferð fyrir börn. Eiga þær að lækna hóp einkenna með því að útbúa 
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útþynnta lausn með efni sem á að verka gegn vandamálinu (Fixsen, 2013). Nokkrar 

rannsóknir hafa sýnt að smáskammtalækningar geta a.m.k. verið eins árangursríkar og 

stöðluð meðferð, áhrifin sé hægt að greina frá lyfleysu (Linde og fleiri., 1997; Reilly, 

McSharry, Taylor, & Aitchison, 1986) og þær geti leitt til minni lyfjanotkunar (Sevar, 

2005). 2 slembnar klínískar rannsóknir hafa borið saman lyfleysu og smáskammtalyf 

við bráðri miðeyrnabólgu sem gáfu í skyn fljótari bata einkenna hjá smáskammtalyfi 

en án marktækra niðurstaðna (Jacobs, Springer, & Crothers, 2001; Sinha og fleiri., 

2012). Einnig hafa komið tilfelli um versnun á einkennum miðeyrnabólgu með 

smáskammtameðferð (Levi og fleiri., 2013). Fleiri, stærri og betri rannsóknir þyrfti til 

að rannsaka virkni og öryggi þessara meðferða (Fixsen, 2013; Levi og fleiri., 2013; 

Marom og fleiri., 2016). 

 Hnykkjarar og osteópatar hafa notað hnykk-, skekkju- og liðamótalækningar 

til að draga úr sjúkdómum í innri líffærum, sem dæmi eyrnabólgu. Rannsóknum er 

ábótavant og þá sérstaklega fyrir börn og því ekkert sem styður notkun þeirra 

meðferða (Levi og fleiri., 2013; Pohlman & Holton-Brown, 2012). 

 Ýmsar náttúru- og jurtavörur hafa verið notaðar við miðeyrnabólgu í gegnum 

tíðina t.d. á formi eyrnadropa. Verkun þeirra er mjög óljós í kjölfar mjög breytilegra 

samsetninga en oft innihalda þeir blöndu af hvítlauk, morgunfrú, glókyndli, 

jóhannesarjurt og lavender. Sólhattur er sú náttúruvara sem er hvað mest notuð til að 

meðhöndla eða fyrirbyggja efri öndunarfærasýkingar. Samsetning Sólhatts á markaði 

er mjög misjöfn og inniheldur oft útdrátt úr mismunandi tegundum Sólhatts t.d E. 

augustofolia sem ekki hefur verið sýnt fram á að bæti einkenni efri 

öndunarfærasýkinga. Einungis E. pallidium rót og E. purpurea laufblöð hafa sýnt þá 

virkni. Rannsóknum ber þó ekki alveg saman um fyrirbyggjandi áhrif sólhatts á börn 

(Levi og fleiri., 2013). Slembiröðuð, tvíblind, lyfleysuviðmiðuð rannsókn á notkun 

útdráttar úr sólhatti ásamt própolis og c-vítamíni fyrir börn á aldrinum 1-5 ára sýndi 

fram á 55% minnkun á efri öndunarfærasýkingum (Cohen, Varsano, Kahan, Sarrell, 

& Uziel, 2004). Önnur slembiröðuð, tvíblind, lyfleysuviðmiðuð rannsókn sýndi ekki 

fram á áhrif E. purpurea á einkenni efri öndunarfærasýkinga hjá börnum 2-11 ára og 

var notkun þess auk þess tengd við aukna áhættu á útbrotum (Taylor og fleiri., 2003). 

Aukaverkanir eins og óþægindi í meltingarvegi hafa einnig komið fram (Levi og 

fleiri., 2013). Xylitol er annað dæmi um náttúruvöru sem er talin hafa fyrirbyggjandi 

eiginleika gegn miðeyrnabólgu. Xylitól er náttúrulegur sykur sem finnst í mörgum 



 

 9 

ávöxtum og er oft notaður sem sætuefni, sem dæmi í tyggigúmmí. Sýnt hefur verið að 

xylitól hafi hamlandi áhrif á vöxt pneumókokka og hamli viðloðun bæði S. 

pneumoniae og H. influenzae við nefkoks frumur (Marom og fleiri., 2016; Uhari, 

Tapiainen, & Kontiokari, 2000). Cochrane gerði samantekt á slembnum 

samanburðarrannsóknum á virkni og öryggi xylitóls til að fyrirbyggja bráða 

miðeyrnabólgu hjá börnum. Samantektin sýndi að fyrirbyggjandi gjöf xylitóls á formi 

tyggigúmmís eða sýróps 10 g/dag í 5 skömmtum meðal heilbrigðra barna á leikskóla 

dregur úr tíðninni um 25% án alvarlegra aukaverkana. Þessi safngreining er þó 

takmörkuð þar sem gögnin komu aðeins úr fjórum rannsóknum og aðallega frá sama 

rannsóknarhópnum (Azarpazhooh, Limeback, Lawrence, & Shah, 2011). Xylitól getur 

því verið möguleiki sem fyrirbyggjandi meðferð gegn miðeyrnabólgu hjá börnum en 

þarfnast frekari rannsókna ásamt hagnýtari tíðni skammta og forms, þar sem gjöf 5 

sinnum á dag gefur ekki góða meðferðarheldni og er tyggigúmmí ekki heppilegt form 

fyrir ung börn. Einnig hefur ekki verið sýnt fram á virkni xylitóls sem fyrirbyggjandi 

gegn miðeyrnabólgu þegar efri öndunarfærasýking er þegar til staðar (Marom og 

fleiri., 2016; Uhari og fleiri., 2000).  

 Ilmkjarnaolíur eru rokgjarnir olíukenndir vökvar sem fást með eimingu á 

plöntuefnum (Solórzano-Santos & Miranda-Novales, 2012). Þær hafa þekkta 

bakteríudrepandi virkni og hafa lengi verið notaðar við sýkingum í efri loftvegum, þar 

á meðal við eyrnabólgu (Inouye, Takizawa, & Yamaguchi, 2001; Levi og fleiri., 

2013; Solórzano-Santos & Miranda-Novales, 2012). Í alþýðulækningum hefur fólk 

andað þeim að sér, borið á bringuna eða tekið inn um munn (Reichling, Schnitzler, 

Suschke, & Saller, 2009). Mikilvægur eiginleiki ilmkjarnaolía er vatnsfælni þeirra 

sem gerir þeim kleift að skipta við lípíð í frumuhimnum og hvatbera baktería, riðla 

þannig frumulaginu og gera þær gegndræpar. Út leka mikilvægar sameindir og jónir 

sem leiðir bakteríurnar til dauða (Solórzano-Santos & Miranda-Novales, 2012). 

Skoðað hefur verið hugsanlegt hlutverk ilmkjarnaolía sem innöndunarlyf við 

sýkingum þar sem ilmolíur úr Cinnamomum verum, Cymbopogan citratus og Thymus 

vulgaris L sýndu bestu bakteríudrepandi eiginleikana gegn H. influenza, S. pyogenes, 

S. pneumoniae og S. aureus í loftþéttu íláti. 1,56-6,25 µg/mL styrkur í gasfasa nægði 

til að hamla bakteríuvöxt og virknin var mest þegar bakteríur komust í snertingu við 

háan styrk í gufu í stuttan tíma. Rannsókn á bakteríudrepandi virkni innihaldsefna 

ilmkjarnaolíanna sýndi svipaðar niðurstöður þar sem t.d. týmól, sem er innihaldsefni í 

tímían olíu, sýndi góða bakteríudrepandi virkni gegn fyrrnefndum bakteríum með 
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lágmarksheftistyrk í lofti 3,13 mg/L (Inouye, Takizawa, og fleiri., 2001). Gerð var 

rannsókn á áhrifum basilolíu, Ocimum basilicum, annars vegar og blöndu af 

innihaldsefnum, týmóli, karvakróli og salisýlaldehýði, leyst upp í alkóhóli (96%) hins 

vegar á eyrnabólgu in vivo í rottum. Borið var saman við lyfleysu (ólivuolíu). 

Rotturnar voru sýktar af H.influenzae og S.pneumoniae í miðeyra og hafið var 

meðferð á degi tvö þegar allar voru komnar með eyrnabólgu. Þær voru meðhöndlaðar 

með efnunum tvisvar á dag í 2-3 daga. Meðferð með basilolíu eða innihaldsefnum 

hennar læknaði 56-81% af þeim rottum sem sýktar voru með H.influenzae og allt að 

75% þeirra rotta sem sýktar voru með S.pneumoniae, samanborið við að aðeins 5,6-

6% þeirra rotta í lyfleysuhóp læknuðust. Meðferð með ilmkjarnaolíum gæti því verið 

möguleiki á nýju meðferðarúrræði við bráðri miðeyrnabólgu hjá börnum (Kristinsson, 

Magnusdottir, Petersen, & Hermansson, 2005). Ilmkjarnaolíur eru samt sem áður ekki 

heppilegt lyfjaform vegna þess að mikill breytileiki er í samsetningu þeirra, milli 

mismunandi tegunda, plöntuhluta, eftir því hvaðan þeim er safnað og á hvaða 

vaxtarskeiði þær eru (Hudaib, Speroni, Di Pietra, & Cavrini, 2002; Paaver, Orav, 

Arak, Maeorg, & Raal, 2008; Solórzano-Santos & Miranda-Novales, 2012). Auk þess 

geta innihaldsefni margra ilmkjarnaolía verið ertandi eða ofnæmisvaldandi. Til að 

hægt væri að nota þessa meðferð við eyrnabólgu þyrftu innihaldsefni 

ilmkjarnaolíanna að fást sem lyfjagreind efni, vera tiltölulega örugg, hafa 

bakteríudrepandi virkni og valda ekki ofnæmi. Lækningartæki sem gæfi gufu 

rokgjarnra vökva án beinnar snertingu eyrans við vökvann væri möguleiki 

(Kristinsson og fleiri., 2005).  

1.3 Thymus vulgaris L. og týmól 

Ættkvíslin Thymus L tilheyrir Lamiaceae ætt (varablómaætt) og samanstendur af 928 

tegundum sem eiga uppruna sinn í Evrópu en vaxa einnig við Miðjarðarhafið, í Asíu, 

Suður-Ameríku og Ástralíu (Nabavi og fleiri., 2015). Algengust þeirra tegunda er 

Thymus vulgaris L sem þekkist undir nafninu tímían eða garðablóðberg á íslensku og 

er vel þekkt kryddjurt í matargerð. Í alþýðulækningum hefur tímían meðal annars 

verið notuð við meltingartruflunum, langvinnum magabólgum, astma, niðurgangi og 

ósjálfráðum þvaglátum hjá börnum, barkabólgu, eitlabólgu, kíghósta og berkjubólgu 

(Nigel C. Veitch, 2013). Tímían er viðurkennt af þýsku jurtalyfjaskránni (e. The 

German Comission E monographs) til að meðhöndla einkenni berkjubólgu, kíghósta 
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og slímhúðarbólgu í efri öndunarvegi (Nigel C. Veitch, 2013). Ilmkjarnaolíur unnar úr 

ferskum laufum tímían er hægt að nota í matvæli, snyrtivörur eða í lyfjaiðnað (Lee, 

Umano, Shibamoto, & Lee, 2005; Nabavi og fleiri., 2015). Týmól, karvakról, p-

cymene og γ-terpinene eru helstu innihaldsefni tímían sem hafa bakteríudrepandi 

virkni. Aðal innihaldsefni T.vulgaris er týmól (oft í kringum 44% af tímían olíu) en 

magn þess er breytilegt eftir m.a. vaxtaraðstæðum (Nabavi og fleiri., 2015). Týmól er 

einnig eitt aðal innihaldsefni í olíu plöntunnar Origanum vulgare L. eða óreganó 

(Hernández-Hernández, Regalado-González, Vázquez-Landaverde, Guerrero-

Legarreta, & García-Almendárez, 2014).  

1.3.1 Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar 

Týmól (2-Isopropyl-5-methylphenol) er mónóterpen fenól afleiða með formúluna 

C10H14O og mólmassann 150,2 g/mól. Efnabyggingu týmóls má sjá á mynd 4 (Nabavi 

og fleiri., 2015). Týmól er hvítt kristallað efnasamband með bræðslumark 51°C og 

hefur litla leysni í vatni (1 g/L) en leysist vel í alkóhóli (1 g/mL) og lífrænum leysum 

líkt og eter og klóróformi (Windholz, 1976). Týmól er rokgjarnt efni og mjög 

fituleysanlegt með fituleysanleikan (logP) 3,28 (El-Kattan, Asbill, Kim, & Michniak, 

2001). Týmól er unnið úr ilmkjarnaolíum en einnig er hægt að efnasmíða týmól m.a. 

út frá p-cymene, piperitone og m-cresol með Friedel-Crafts aðferð við -10°C 

(Windholz, 1976). 

 
Mynd 4. Efnabygging týmóls 
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1.3.2 Aðgengi og niðurbrot 

Skortur er á rannsóknum um aðgengi og niðurbrots týmóls í mönnum. Kohlert og 

rannsóknarfélagar gerðu klíníska rannsókn um aðgengi, dreifingu, umbrot og frásog 

tímían útdrátts. 12 heilbrigðum sjálfboðaliðum var gefin ein tafla af tímían útdrætti 

sem jafngildir 1,08 mg af týmóli. Blóð- og þvagsýni voru tekin eftir lyfjagjöf. Ekkert 

hreint týmól greindist í blóðvökva eða í þvagi. Hins vegar greindust niðurbrotsefnin 

týmól súlfat og týmól glúkúróníð í þvagi. Týmól súlfat greindist einnig í blóðvökva í 

allt að 41 klukkustund eftir lyfjagjöf en ekkert týmól glúkúróníð. Týmól frásogast 

hratt frá meltingarvegi og mátti greina týmól súlfat í blóðvökva 20 mínútum eftir 

lyfjagjöf sem gefur til kynna að týmól frásogast aðallega í efri hluta 

meltingarvegarins. Hámarksþéttni í blóðvökva náðist eftir u.þ.b. 2 klukkustundir og 

helmingunartíminn var 10,2 klukkustundir. að meðaltali. Hratt umbrot og stuttur 

helmingunartími leiðir til þeirrar trúar að lágmarks hætta sé á uppsöfnun í vefjum 

líkamans (Kohlert og fleiri., 2002). Eftir að týmól og lík efni frásogast umbrotna þau 

mest megnis í lifur og niðurbrotsefnin, samtengd glúkúróníð og súlföt, eru skilin út 

um nýru en örlítið magn getur einnig verið skilið út um lungun (Andersen, 2006).  

1.3.3 Öryggi 

Týmól getur valdið eiturverkunum og þarf því að nota það með varúð. Það ætti að 

varast inntöku um munn þar sem það getur valdið eiturverkunum ef tekið í stórum 

skömmtum og ráðlagt er að þynna tímían olíu áður en hún er notuð útvortis 

(Andersen, 2006; Nigel C. Veitch, 2013). Einkenni eitrunar staðfest fyrir týmól eru 

ógleði, uppköst, verkir í maga, höfuðverkur, svimi, krampar, meðvitundarleysi og 

hjarta- og öndunarstopp (Andersen, 2006; Nigel C. Veitch, 2013). Enn fremur hafa 

dýrarannsóknir sýnt að inntaka týmóls í háum skömmtum geti m.a. minnkað 

hreyfanleika, valdið hægari öndun og leitt til meðvitundarleysis. LD50 (sá skammtur 

sem drepur 50% tilraunadýra) við inntöku fyrir mýs er 640 mg/kg, kanínur 750 mg/kg 

og rottur 980 mg/kg (Andersen, 2006).  

 Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á eitrunaráhrifum týmóls við útvortis 

notkun og er notkun týmóls í 0,5% styrk eða minna talin vera örugg í snyrtivörum. 

Týmól getur þó verið ertandi fyrir bæði húð og slímhúð. Týmól er einnig öruggt að 

nota sem bragðefni og hjálparefni í matvælum í því lágmarks magni sem þarf til 

framleiðslu og í samræmi við góða framleiðsluhætti (GMP). Auk þess er týmól 



 

 13 

viðurkennt sem öruggt efni í notkun (GRAS) sem snefilefni í dýrafóður. 

Ófullnægjandi upplýsingar eru til um öryggi og virkni ýmissa týmól vara eins og t.d 

útvortis á unglingabólur, á flösu, við sóríasis, sem deyfandi efni, verkjastillandi og 

fleira (Andersen, 2006).  

 Týmól hefur lengi verið til staðar í sumum tannkremum ásamt sótthreinsandi 

munnskolum til varnar tannsýklum og vondum andadrætti, m.a. í Listerine® 

(Andersen, 2006; Nabavi og fleiri., 2015).   

1.3.4 Virkni 

Ilmkjarnaolíur og aðrir plöntu útdrættir búa yfir bakteríu-, sveppa- og veirudrepandi 

áhrifum og talin möguleg ný uppspretta sýklalyfja (Solórzano-Santos & Miranda-

Novales, 2012). Tímían og tímían olía hafa lengið verið notuð við hinum ýmsu 

kvillum eins og áður kom fram s.s. meltingartruflunum, berkjubólgu, sveppasýkingu í 

húð og fleiru (Dalleau, Cateau, Bergès, Berjeaud, & Imbert, 2008; Nigel C. Veitch, 

2013). Bakteríuhemjandi virkni týmóls hefur verið mest rannsökuð og samantekt á 

nokkrum in vitro rannsóknum má sjá í töflu 1 þar sem MIC stendur fyrir lágmarks 

heftistyrk (e. minimum inhibitory concentration) og MBC fyrir lágmarks drápsstyrk 

(e. minimum bactericidal concentration). Mikilvægur eiginleiki ilmkjarnaolía fyrir 

virkni þeirra gegn bakteríum er vatnsfælni sem gerir þeim kleift að skipta við lípíð í 

frumuhimnum og hvatbera baktería, riðla þannig frumulagi þeirra og gera þær 

gegndræpar. Mikilvægar sameindir og jónir leka þá út sem leiðir bakteríurnar til 

dauða. Flestar rannsóknir hafa sýnt að gram jákvæðar bakteríur hafa meira ónæmi 

gegn ilmkjarnaolíum en gram neikvæðar (Bakkali, Averbeck, Averbeck, & Idaomar, 

2008; Solórzano-Santos & Miranda-Novales, 2012).  
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Tafla 1. Samantekt á  in vitro rannsóknum af vaxtarhemjandi áhrifum týmóls. 

Rannsókn Bakteríutegund/ir Niðurstöður Heimild 

Týmól í ethyl acetate 
látið gufa upp af 
filterpappír í lokuðu íláti 
með bakteríurækt á 
skálum. Styrkur týmóls í 
loftinu í ílátinu mældur.   

H. influenzae, S. 
pyogenes, S. aureus, 
penisillín næmur og 
ónæmur S. 
pneumoniae 

Minnsti skammtur 
týmólgufu til að 
hefta bakteríuvöxt 
(MID): 3,13 mg/L 
lofts 

(Inouye, 
Takizawa, og 
fleiri., 2001) 

MIC ákvarðað fyrir 14 
ilmkjarnaolíur og helstu 
innihaldsefni þeirra gegn 
helstu öndunarfæra-
sýklum með 
þynningaraðferð við 
lokaðar aðstæður.  

H. influenzae, S. 
pyogenes, S. aureus, 
penisillín næmur og 
ónæmur S. 
pneumoniae 

MIC týmóls var 
0,02-0,04 % w/v 
(200-400 µg/mL) 
og tímían olíu 
0,04-0,08 % w/v 
(400-800 µg/mL) 

(Inouye, 
Yamaguchi, 
& Takizawa, 
2001) 

MIC og MBC ákvarðað 
fyrir týmól og karvakról 
með broðþynningar-
aðferð í míkrótíter- 
bakka.  

E. coli, L. mono-
cytogenes, H. alvei, 
S. aureus, L. sakei, 
P. putida 

MIC týmóls var 
500-1000 µg/mL 
og MBC 500-
2000 µg/mL.  

(Rivas og 
fleiri., 2010) 

Bakteríuhemjandi virkni 
ilmkjarnaolíu úr Thymus 
longicaulis C. (týmól 
innihald ca 46,3%) gegn 
öndunarfærasýklum með 
broðþynningaraðferð í 
míkrótíterbakka. 

H. influenzae, N. 
meningitidis, S. 
aureus, S. 
pneumoniae,  
S. pyogenes 

MIC fyrir S. 
pneumoniae og H. 
influenzae 
780µg/mL, hinar 
hærri.  

(Vladimir-
Knežević og 
fleiri., 2012) 

Bakteríuhemjandi virkni 
ilmkjarnaolía og útdrátta 
gegn matartengdum 
bakteríum metin með 
broðþynningaraðferð  

B. cereus, G. 
stearotermophillus, 
B. subtilis, E. 
faecium 1-3, E. coli 
1-3, S. enteritidis 1-
3 

Tímían útdráttur 
og tímían olía 
með MIC 40-640 
µg/mL. MIC 
týmóls 160-320 
µg/mL.  

(Ivanovic, 
Misic, 
Zizovic, & 
Ristic, 2012) 

Bakteríuhemjandi virkni 
tímían olíu og týmóls 
metin með 
þynningaraðferð byggt á 
M31-A3 tækni.  

20 E. coli stofnar 

MIC og MBC  
627 µg/mL, 990 
µg/mL fyrir 
tímían olíu en 
2786 µg/mL, 
2540 µg/mL fyrir 
týmól.  

(Santurio og 
fleiri., 2014) 
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1.4 Lyfjagjöf í eyra 

Bráð miðeyrnabólga er einn algengasti sjúkdómurinn meðal barna eins og áður hefur 

komið fram og algengasta notkun sýklalyfja. Gjöf breiðvirkra sýklalyfja gegn 

sjúkdómi með svona hárri tíðni er að hluta til talin bera ábyrgð á sýklalyfjaónæmi og 

því getur staðbundin lyfjagjöf verið betri kostur. Staðbundin meðferð sýklalyfja yfir 

hljóðhimnu gæti hugsanlega aukið aðgengi lyfsins að miðeyra en lágmarkað áhrif á 

eðlilega bakteríuflóru líkamans (Khoo og fleiri., 2013). Einnig er minni hætta á 

algengum aukaverkunum s.s. ógleði, uppköstum og niðurgangi með staðbundinni 

meðferð (Haynes, Rutka, Hawke, & Roland, 2007). 

 Í alþýðu- og óhefðbundnum lækningum hefur margt verið notað staðbundið 

við eyrnabólgu, sem dæmi hómeópata- og náttúrudropar en verkun þeirra er óljós í 

kjölfar mjög breytilegrar samsetningu og ófullnægjandi rannsókna. Staðdeyfandi 

eyrnadropar hafa einnig lengi verið notaðir til að minnka verki (Levi og fleiri., 2013).  

 Ýmsar sýkladrepandi efnablöndur hafa lengi verið notaðar staðbundið til að 

meðhöndla ytri eyrnabólgu, bráða miðeyrnabólgu með rofi á hljóðhimnu, útferð úr 

eyra vegna röraísetningu ásamt langvarandi eyrnabólgu með graftarmyndun. 

Áhyggjur hafa verið af öryggi þessara lausna sem einnig berast inn í innra eyra, 

einkum amínóglýkósíða, barkstera, leysiefna og rotvarnaefna vegna mögulegra 

heyrnarskemmandi áhrifa. Þó nokkrar in vitro rannsóknir af staðbundinni notkun 

amínóglýkósíða í eyra hafa sýnt eituráhrif á heyrnartaug eða innra eyra, en frekar fá 

tilfelli hafa verið tilgreind í mönnum þrátt fyrir útbreidda notkun (Haynes og fleiri., 

2007). Rannsókn Rutka og samstarfsfélaga mælir gegn notkun amínóglýkósíð 

eyrnadropa og telja þeir að  tilkynning eiturverkana sé ekki nægilega vel skráð meðal 

annars vegna þess að eituráhrif á öndina og jafnvægisskynið sé algengara en 

heyrnartap. Einnig vegna þess að þessi einkenni geta verið afleiðing sjúkdómsins 

sjálfs frekar en meðferðarinnar (Rutka, 2003). Í leiðbeiningum frá AAO-HNS (e. 

American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery) er mælt með 

notkun útvortis sýklalyfja sem laus eru við hugsanlega eiturverkun á eyrun frekar en 

þeirra sem áhætta er á eiturverkunum ef hljóðhimnan er rofin. Ef notuð eru 

hugsanlega heyrnarskemmandi sýklalyf á að vara við þeirri áhættu og hætta notkun 

skömmu eftir að sýking hefur lagast. Ef hljóðhimna er heil, miðeyra og stikilholrými 

lokuð er ekki áhætta af þessum hugsanlega heyrnarskemmandi sýklalyfjablöndum 

(Roland og fleiri., 2004).  Dæmi um sýkladrepandi eyrnadropa eru cíprófloxacín 
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hýdróklóríð og cíprófloxacín dexametasón eyrna dreifur sem notaðar eru við bráðri 

hlustarbólgu, útferð úr eyra þar sem rör eru til staðar eða sýkingum tengdum 

hljóðhimnurörum (Haynes og fleiri., 2007). 

1.4.1 Hljóðhimnan 

Hljóðhimnan er mikilvægur þáttur í líffærakerfi eyrans sem sér um að flytja 

hljóðbylgjur frá ytra eyra inn í miðeyra með titring. Hljóðhimnan gegnir einnig því 

hlutverki að verja miðeyrað fyrir óþekktum efnum og bakteríum (Kurabi, Pak, 

Bernhardt, Baird, & Ryan, 2016). Hljóðhimnan er þriggja laga himna sem 

samanstendur af yfirhúðlagi, miðlagi og slímhimnu sem sjá má á mynd 5. 

Yfirhúðlagið er þunnur keratíniseraður þekjuvefur úr fjórum mismunandi 

frumulögum. Miðlagið er trefjalag sem skiptist í tvö bandvefslög, annars vegar 

þykkara lag af geislalægum kollagen þráðum og hins vegar þynnra lag af hringlægum 

kollagen þráðum. Næst miðeyranu er síðan slímhimna úr mjög þunnu frumulagi. 

Hljóðhimnan er sporöskjulaga í lögun og keilulaga í þversniði með toppi sem bendir í 

átt að miðeyra. Þvermál hennar lóðrétt er á bilinu 8,5–10 mm. Rannsóknir hafa sýnt 

að þykkt hennar, sem er ekki jöfn yfir himnuna, getur verið mjög breytileg milli 

manna, allt frá 30 til 120 µm. Breytingar í uppbyggingu og eiginleika hljóðhimnu 

vegna sýkinga í miðeyra geta valdið heyrnarmissi (Volandri og fleiri., 2011).  

 
Mynd 5. Skematísk þversniðsmynd af hljóðhimnu sem sýnir frumulög hennar og þykkt 
þeirra. Mynd aðlöguð úr (Daphalapurkar, Dai, Gan, & Lu, 2009). 

 Notkun staðbundinna sýklalyfja í eyru hefur verið takmörkuð við þá sjúklinga 

sem hafa rofna hljóðhimnu eða röraísetningu. Aðal ástæða þeirra takmörkunar er lítið 

gegndræpi hljóðhimnunnar sem reynt hefur verið að bæta t.d. með ýmsum 

formúleringum og nanóögnum (Al-mahallawi, Khowessah, & Shoukri, 2014; Khoo 
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og fleiri., 2013). Helsta ástæða fyrir þéttileika hljóðhimnunnar eru þétt tengi (e. tight 

junctions) milli frumnanna í yfirhúðlagi og slímhimnulagi sem gerir hana ógegndræpa 

fyrir flestum efnum (Kurabi og fleiri., 2016).  

 Flæði lyfja yfir hljóðhimnu hefur þó ekki verið skilgreint sérstaklega en 

lyfjasameindir þurfa að komast í gegnum þessi þrjú mismunandi frumulög, fituríkt 

yfirhúðlag, vatnsríkt millifrumulag og fitusækna slímhimnu. Því þurfa lyfjasameindir 

að búa bæði yfir fituleysanlegum og vatnsleysanlegum eiginleikum til að komast yfir 

himnuna og mega því ekki hafa of hátt eða of lágt logP. Sem dæmi, til þess að 

lyfjasameindir komist í gegnum húð þurfa þær að hafa logP > 1,5 og lága mólþyngd 

(< 500 Da) (Karande & Mitragotri, 2009). Týmól er lítil fitusækin sameind og 

uppfyllir því báðar þessar kröfur. Týmól ásamt mörgum öðrum terpenum hefur einnig 

frásogshvetjandi áhrif vegna mikilla fitusækinna eiginleika og kemst því í gegnum 

húð með því að riðla fituefnum í millifrumulögum hornlags (e. stratum corneum) 

húðar. Litlir terpener (mónóterpenar), líkt og týmól, hafa betri frásogshvetjandi áhrif 

en stærri terpenerar (seskvíterpenar) (Aqil, Ahad, Sultana, & Ali, 2007). Elísabet 

sýndi í rannsókn sinni frá árinu 2009 að týmól kæmist yfir hljóðhimnu í rottum in vivo 

úr 1% og 4% týmól í etanól lausnum sem komið var fyrir í hlust þeirra (Jónsdóttir, 

2009). Lækningartæki, t.d. eyrnatappar, sem gæfu gufu týmóls án beinnar snertingu 

eyrans við lyfjaformið væri því möguleg ný meðferð við miðeyrnabólgu.  
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2 MARKMIÐ 

Verkefnið var framhald á þróunarvinnu fyrir týmól gegn bráðri miðeyrnabólgu og 

byggt á niðurstöðum rannsóknar Elísabetar Jónsdóttur frá árinu 2009, Katrínar Rúnar 

Jóhannsdóttur og Brynju Xiang Jóhannsdóttur frá árinu 2015. Markmiðið var að þróa 

eyrnatappa eða hentugt lyfjagjafartæki sem myndi gufa upp nægilega miklu týmóli til 

að drepa bakteríur í svifrækt. Til að ná því markmiði þurfti að svara eftirfarandi 

spurningum í fyrri hluta verkefnisins:  

I. Hvernig breytist uppgufun týmóls eftir styrk týmóls í samsetningu? 

II. Hvernig breytist uppgufun týmóls eftir mismunandi burðarefnum? 

III. Hvernig breytist uppgufun týmóls úr tæki, eyrnatöppum eða af skífum?  

Seinni hluti verkefnisins fólst í því að hagnýta niðurstöðurnar til að þróa eyrnatappa 

fyrir týmól á gufuformi með bakteríudrepandi eiginleika. Það var gert með því að 

prófa valdar samsetningar og gerðir tækja í bakteríurækt in vitro. Verkefni er hluti af 

því heildarmarkmiði að koma týmól eyrnatöppum á markað við miðeyrnabólgu. 
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3 EFNI OG AÐFERÐIR 

3.1 Efni 

Efnaheiti Efnafræðiheiti Framleiðandi 

0,9% saltvatn Isotonic water 
Sýklafræðideild 
Landspítalans 

Acetonitrile Acetonitrile (ACN) Sigma-Aldrich® 

Afjónað vatn Water Hagi 

Blóðagar: TSA agar með 
5% hestablóði 

Tryptone Soya Agar with 
5% horseblood / horse 
blood agar 

 

C+Y æti (Fljótandi æti 
fyrir pneumókokka) 

 
Sýklafræðideild 
Landspítalans 

Karvakról Carvacrol Sigma-Aldrich® 

Ediksýra Acetic Acid Merck® 

Etanól (EtOH) Ethanol; Spiritus fortis Gamla apótekið 

Hexan Hexane Sigma-Aldrich® 

Hreinsað vatn (í MilliQ® 
Millipore) 

Water Hagi 

Metanól (MeOH) Methanol Sigma-Aldrich® 

Salisýlaldehýð Salicylaldehyde Sigma-Aldrich® 

Týmól  Thymol Fluka® 

Vaselín Vaselinum album Caelo-Prima® 
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3.2 Tæki 

3.2.1 Tæki og áhöld 

Tæki og áhöld Heiti og framleiðandi (ef þekkt) 

Bikarglös ISOLAB® og Schott Duran®, Þýskaland 

Gufusæfir (e. autoclave) Astell Scientific®, Bretland 

Hettuglös og tappar 10 mL, frá Thermo Scientific®, Danmörku 

Hitabað 3004-3006, frá Köttermann®, Þýskalandi 

Hitaskápur HPP 110, frá Memmert®, Þýskalandi 

HPLC glös og tappar Agilent Technologies®, Þýskaland 

HPLC tæki - Hakon 

Dionex® Dual pump system (Hakon): 
DUAL Pumpe – LPG–3600 Micropump 
Autosampler WPS–3000T 
FlowManager FLM–3100 
VWD–3400 UV Detector 
CHROMELEON Chromatography Management System 
(CMS) 

HPLC tæki-Thorunn 

Dionex® Diode Array system (Thorunn): 
HPG–3400A Binary pump 
Autosampler WPS–3000TSL Analytical 
Column compartment oven TCC–3100 
PDA–3000 Diode array Detector for Fast analysis 
CHROMELEON Chromatography Management System 
(CMS) 

Hristari Vortex-Genie 2, frá Scientific Industries®, 
Bandaríkjunum 

LAF bekkur SOS V12M, frá KEBO 

Míkrótíterbakkar 
96-well polystyrene microtiter plates, 16-well polystyrene 
microtiter plates frá Thermo Scientific®, Danmörku 

Nálar 0,9 mm, frá Terumo®, Þýskalandi 

Pappaskífur 

6 mm þvermál, frá Becton, Dickinson and Company®, 
Frakklandi 

5mm þvermál, gataðar úr filterpappír númer 4, frá 
Whatman®  
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Tæki og áhöld (frh.) Heiti og framleiðandi (ef þekkt)  

Parafilm Parafilm “M”® Laboratory Film, frá Pechiney plastic 
packaging, Bandaríkjunum 

Pípettuoddar 0,5–250 µL og 100–1000 µL, frá Thermo Scientific®, 
Danmörku 

Pípettur 
FinnPipette® 100-1000 µL, 10-100 µL frá Thermo 
Scientific®, Danmörku 

Plastpípettur Transfer pipettes, frá Sarsted®, Þýskalandi 

Segulhræruborð MR 3002 S, frá Heidolph®, Þýskalandi 

Silicone himna  
AlliedSil™ silicone sheeting long term implantation non-
reinforced 0,1270 mm að þykkt, frá Allied Biomedical®, 
Bandaríkjunum 

Sprautur 1 mL og 5 mL, frá Braun®, Þýskaland 

Sterílir pokar 230 mm x 90 mm, frá SBW® 

Stinkskápur KP15R, frá KEBO 

Súla Luna 5u C18(2), 150 x 4,6 mm 5 µm, frá Phenomenex®, 
Bandaríkjunum 

Tæki til að afjóna vatn Milli-Q® Millipore, Academic með 0,22 µm Millipak® 
40 síu 

Vogir  

AB204-S, frá Mettler Toledo®, Sviss 

AG285, frá Mettler Toledo®, Sviss 

NewClassic MF MS105, frá Mettler Toledo®, Sviss 
 

3.2.2 Forrit 

Chromeleon® forrit var notað til að túlka niðurstöður mælinga úr HPLC tæki. 

GraphPad® til að framkvæma einhliða breytileikagreiningu (e. one way ANOVA), 

Dunnet eftirpróf og Mann-Whitney U tölfræðipróf. Fotor®  var notað við úrvinnslu 

mynda. Microsoft® Excel við úrvinnslu gagna. ACD/ChemSketch var notað til að 

teikna upp efnabyggingar. 
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3.3 Framleiðsluaðferðir 

3.3.1 Týmól í vaselíni 

Um það bil 5 g af mismunandi styrkleikum af týmóli í vaselíni (T/V) voru útbúnir 

með því að vigta týmól og vaselín í glerglös með tappa í þeim hlutföllum sem sjást í 

töflu 2. Glerglösin voru síðan hituð í vatnsbaði við 70°C í u.þ.b. 10 mínútur þar til 

allir týmól kristallar voru uppleystir.  

Tafla 2. Magn innihaldsefna í týmól vaselín smyrslum 

Framleiðsla (w/w) Þyngd (g) 
Týmól Vaselín 

0% 0 5,0062 
10% 0,5006 4,5007 
20% 1,0007 4,0073 
30% 1,5004 3,5049 
40% 2,0004 3,0034 
50% 2,5016 2,5011 
60% 3,0018 2,0043 
70% 3,5054 1,5033 
80% 4,0024 1,0081 
90% 4,5619 0,5070 

100% 5,0012 0 

 

3.3.2 Týmól í etanóli 

Útbúin var 10% týmól í etanóli (T/E) (w/v) lausn með því að vigta 2,5 g af týmól 

kristöllum í 25mL mæliflösku sem síðan var fyllt upp að marki með etanóli. Sama 

aðferð var notuð til að útbúa 30% týmól í etanóli (7,5 g týmól).  

3.3.3 Týmól í salisýlaldehýði 

Útbúnar voru 1 g blöndur af týmóli í salisýlaldehýði (T/S) í hlutföllunum 0/100, 

80/20, 60/40, 50/50, 40/60 og 20/80 í gler hettuglös. Glösunum var lokað með þréttri 

lokun þannig að tryggt væri að loft kæmist ekki út og vigtuð. Blöndurnar voru hitaðar 

í hitabaði við 60°C í u.þ.b. 10 mínútur til þess að leysa týmól kristallana upp. 

Hettuglösin voru vigtuð aftur 24 klukkustundum seinna til þess að ganga úr skugga 

um að efnin hefðu ekki gufað upp úr lokuðum glösunum. Hlutföll efnanna og vigtun 
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má sjá í töflu 3. Síðar voru útbúnar 30/70 og 60/40 blöndur á sama hátt til notkunar í 

uppgufunartilraunum úr tækjum.  

Tafla 3. Framleiðsla á týmól í salisýlaldehýði í mismunandi hlutföllum.  

Týmól / 
Salisýlaldehýð 

hlutfall 

Þyngd (g) 

Týmól Salisýl-aldehýð 
Strax eftir 
framleiðslu 

24 klst. seinna 

0/100 0 1,1862 11,8183 11,8183 
20/80 0,2424 0,9471 11,3012 11,2989 
40/60 0,4744 0,7136 11,3651 11,3652 
50/50 0,5955 0,5954 11,1957 11,1961 
60/40 0,7294 0,4762 11,5291 11,5289 
80/20 0,9479 0,2406 11,5857 11,5860 

 

3.3.4 Týmól í karvakróli 

Útbúnar voru 1 g blöndur af týmól í karvakróli (T/K) með sömu aðferð og týmól í 

salisýlaldehýði. Hlutföll efnanna og vigtun má sjá í töflu 4.  

Tafla 4. Framleiðsla á týmóli í karvakróli í mismunandi hlutfölum.  

Týmól / 
Karvakról hlutfall 

Þyngd (g) 

Týmól Karvakról 
Strax eftir 
framleiðslu 

24 klst. seinna 

0/100 0 0,9936 11,8961 11,8962 
20/80 0,1991 0,7813 11,4675 11,4675 
40/60 0,3939 0,5883 11,1919 11,1919 
50/50 0,4881 0,4842 11,2091 11,2091 
60/40 0,5896 0,3912 11,0371 11,0370 
80/20 0,7827 0,1958 11,4011 11,4003 

 

3.3.5 Týmól olía (hituð í vatni) 

Týmól olía (hituð í vatni) var útbúin þannig að 13 g af týmól kristöllum var blandað 

saman við 13 g af afjónuðu vatni í opnu bikarglasi. Lausnin var hituð upp og látin 

sjóða í 1 klukkustund Að því loknu var bikarglasinu lokað með parafilmu og lausnin 

látin kólna við stofuhita í sólarhring. Týmól olían var þá aðskilin frá vatnsfasa með 

sprautu og sett í mæliflösku sem lokað var með tappa.  
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3.3.6 Týmól bætt C+Y æti 

Útbúið var týmól bætt C+Y æti í 11 styrkleikum til notkunar í ákvörðun á  drápskúrvu 

týmóls. Framleiðslu C+Y ætis má sjá í viðauka A. Allar lausnir voru tilbúnar á 

sýklafræðideild Landspítalans nema útbúin var ný PreC lausn. Vigtað var 0,0512 g af 

týmól í 50 mL mæliflösku, leyst upp í 0,5 mL af etanóli vegna torleysni og fyllt upp 

að marki með C+Y æti. 1 mL af grunnlausninni var settur í hettuglas á móti 1 mL af 

C+Y æti og áframhaldandi þynning framkvæmd þar sem 1 mL var tekinn úr 

hettuglasi á undan á móti 1 mL af C+Y æti þar til styrkleikarnir 512, 256, 128, 64, 32, 

16, 8, 4, 2, 1 og 0,5 µg/mL fengust.  

3.3.7 Tæki til notkunar í tilraunum 

Á mynd 6 má sjá skýringarmynd hvernig hugsanleg lyfjagjafartæki sem notuð voru í 

verkefninu voru útbúin. Byrjað var með heyrnatól og snúran klippt af. Næst voru 

heyrnatólin opnuð og tæmd að innan. Í því holrými var lyfjaforminu komið fyrir. 

Heyrnatólunum var lokað og þriggja laga blár eyrnatappi settur á sem lokaði þéttar 

míkrótíterbökkum en þeir tappar sem fylgdu með.  

 
Mynd 6. Skýringarmynd hvernig tækin sem notuð voru í tilraunum voru útbúin.  
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3.4 Háþrýstivökvagreining (HPLC) 

Magngreining sýna var mæld með háþrýstivökvagreini (Dionex Ultimate®). Forritið 

Chromeleon® var notað til að stjórna tækinu. Ferðafasar voru útbúnir eftir því sem 

við átti. Opnað var fyrir ventil og ferðafasi látinn flæða framhjá súlu til að fyrirbyggja 

að loft fari inn á tækið (e. purge). Ferðafasi var keyrður í 20 mínútur eða þar til 

nokkuð stöðug grunnlína fékkst. Búin var til mæliröð fyrir sýni og aðferð valin. 

Sýnum var raðað í bakka og komið fyrir í viðeigandi sýnatökuhólf. Viðeigandi 

mæliröð var valin ásamt skolforriti sem fór af stað að mælingu lokinni. Gilding var 

gerð á mæliaðferðinni bæði í upphafi verkefnis og yfir tíma. 

3.4.1 HPLC aðferð til magngreiningar á týmóli 

HPLC tæki:  Hakon, Thorunn (sjá kafla 3.2) 

Ferðafasi:  2% Ediksýruvatn : Metanól (25:75) 

Flæðihraði:  1,5 mL/mín 

Bylgjulengd:  274 nm 

Rástími:   ca. 3,2 mín 

Súla:    Luna 5u C18(2), 150 x 4,6 mm 5µm 

3.4.2 Grunnstaðlar 

Útbúnir voru 3 grunnstaðlar í upphafi hverrar viku þar sem tífaldur munur var á styrk, 

0,4 mg/mL, 0,04 mg/mL og 0,004 mg/mL. Fyrst var 100 mg týmól var vigtað í 250 

mL mæliflösku og fyllt upp að marki með 50/50 metanóli/vatni. 10 mL af grunnlausn 

1 voru settir í 100 mL mæliflösku sem fyllt var upp að marki með 75/25 

metanóli/vatni (grunnlausn 2). Grunnlausn 3 var útbúin á sama hátt nema 10 mL voru 

teknir úr grunnlausn 2. Þrjár staðalraðir (6 staðlar í hverri staðalröð) voru síðan 

útbúnar út frá grunnstöðlum með þynningum (0,4-0,04; 0,04-0,004 og 0,004-0,0004 

mg/mL) og notaðar eftir styrk óþekktra sýna.   

3.4.3 Gilding HPLC aðferðar 

3.4.3.1 Línulegt samband (e. linearity) 

Línulegt samband (e. linearity) var athugað í upphafi og fyrir hverja mælingu til að sjá 

hæfni mæliaðferðarinnar til að fá niðurstöður sem voru í réttu hlutfalli við styrk 
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greiniefnis í sýninu. Útbúin var staðalröð þar sem hlutfallslegur styrkur týmóls var 20, 

60, 100, 140, 180 og 200% og línulegt samhengi kannað.  

3.4.3.2 Samkvæmni (e. precision) 

Samkvæmni mæliaðferðarinnar var skoðuð í upphafi og fyrir hverja mælingu með því 

að mæla sama staðal sex sinnum. Staðalfrávik og frávikshlutfall var skoðað. Mæling 

fór ekki fram ef tæki stóðst ekki samkvæmnis mælingar.  

3.4.3.3 Greinimörk (e. detection limit, LOD) og greiningarmörk (e. quantitation 

limit, LOQ) 

Greinimörk voru skoðuð í upphafi til að kanna hversu lágt magn í sýni væri hægt að 

greina, en ekki endilega magngreina með nákvæmu gildi. LOD er það magn 

greiniefnis sem sýnir topp sem er a.m.k. 2-3svar sinnum hærri í hæð en suðið (e. 

baseline noise). Greiningarmörk voru skoðuð til að athuga hvert væri lægsta magn 

greiniefnis í sýni sem hægt væri að magngreina með viðeigandi samkvæmni og 

nákvæmni. LOQ er það magn greiniefnis sem sýnir topp sem er a.m.k. 10 sinnum 

hærri í hæð en suðið (ICH, 1994).  
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3.5 Aðferðir 

3.5.1 Uppgufunarpróf – opin kerfi 

3.5.1.1 Uppgufunarpróf I: Uppgufunarhraði mismunandi styrkleika týmóls í vaselíni 

af mismunandi yfirborðsflatarmáli.  

Við uppgufun í opnu kerfi er uppgufunin mæld í efnisminnkun með vigtun, vaselín 

gufar ekki upp og því er aðeins verið að mæla uppgufun týmóls. Tilraun var gerð til 

að skoða uppgufun mismunandi styrkleika týmóls í vaselíni, bæði til þess að velja 

hentugt lyfjaform og til að kanna áhrif yfirborðsflatarmáls á uppgufunina. Sama 

magni, u.þ.b. 500 mg, af 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90% týmóli í vaselíni var 

komið fyrir á fljótandi formi strax eftir framleiðslu á þrjár stærðir af plastlokum fyrir 

hvern styrkleika. Til samanburðar var sama magni af hreinu vaselíni (0%) og bræddu 

týmóli (100%) einnig komið fyrir á plastlokum. Yfirborðsflatarmál plastloka voru 165 

mm2, 346 mm2 og 638 mm2 (u.þ.b. tvöfalt og fjórfalt stærra flatarmál við minnsta 

lokið). Lokunum var komið fyrir inn í hitaskáp við 85°C í 4 mínútur til þess að fá slétt 

yfirborð fyrir uppgufun. Þau voru síðan látin kólna og vigtuð. Þar sem 100% týmól 

olía féll ekki út á plastloki við kólnun voru einnig útbúin þrjú lok með u.þ.b. 500 mg 

af 100% týmól kristöllum. Alls voru lokin 36 sem sjá má á mynd 7. Lokin voru síðan 

vigtuð jafnt og þétt frá byrjun janúar og fylgst með samhliða öðrum tilraunum í þrjá 

mánuði. Í þriðju viku verkefnis var tilraunin notuð til að taka ákvörðun um hvaða 

týmól vaselín samsetning yrði notuð í frekari prófanir.  

 

Mynd 7. Uppgufunarpróf I: Uppgufun mismunandi styrkleika týmóls í vaselíni af 
mismunandi yfirborðsflatarmáli.  
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3.5.1.2 Uppgufunarpróf II og III: Áhrif tækis á uppgufunarhraða 

Uppgufunarpróf II var framkvæmt til að meta hvort uppgufun af etanóli úr tæki (tæmt 

heyrnatól með eyrnatappa) væri jafnhröð og úr opnu bikarglasi þegar sett á sama 

yfirborðsflatarmál. 100 µL af 10% týmól í etanóli w/v var sett í jafnstóran bómul, 

u.þ.b. 12 mg hver, inn í þrjú tæki og ofan í þrjú bikarglös, sjá mynd 8. Tækin og 

bikarglösin voru vigtuð á 15 mínútna fresti í alls 3 klukkustundir.  

 
Mynd 8. Tæki og bikarglös notuð í uppgufunarprófi II 

 Uppgufunarpróf III var framkvæmt á hreinu etanóli þar sem 100 µL var komið 

fyrir í þremur bikarglösum og sex tækjum. Jafnstór bómull var settur í bikarglösin og 

tækin. Þrjú tæki voru alveg tæmd að innan en þrjú höfðu enn hindrun (þrír armar) á 

enda heyrnatóla líkt og sjá má á mynd 9. Bikarglösin og tækin voru vigtuð þar til allt 

etanól hafði gufað upp og  skoðað hvort munur væri á uppgufunarhraðanum.   

 
Mynd 9. Venjuleg tæki og tæki með hindrun í uppgufunarprófi III. Á mynd vantar 
eyrnatappa sem komið er fyrir  framan á tækjum.  



 

 31 

3.5.1.3 Uppgufunarpróf IV: Uppgufunarhraði 100% týmól olíu 

Í uppgufunarprófi IV voru 100% týmól kristallar vigtaðir og bræddir í vatnsbaði við 

70°C. 500 µL var komið fyrir í bikarglas, bikarglas með bómul í botninum og 

plastloki af stærstu stærð (638 mm2). Bikarglösin og lokið voru vigtuð til að skoða 

mismunandi uppgufun og einnig útlitslega hvort týmól félli út.  

3.5.2 Magngreining týmóls úr uppgufun í lokuðu kerfi 

3.5.2.1 Magngreining týmóls úr uppgufun úr tæki  

Framkvæmdar voru uppgufunartilraunir í lokuðu kerfi með nokkrum mismunandi 

formúleringum af týmóli í tæki. Lokað kerfi þýðir að týmólið sem gufaði upp komst 

ekki út úr kerfinu í andrúmsloftið, líkt og í opnu kerfi, heldur barst með flæði (e. 

diffusion) yfir í vökva sem var í botni kerfisins og var þaðan magngreint með 

sýnatöku. Aðferðin krafðist nákvæmni og stöðlunar vegna þess að týmól gufar upp úr 

sýnavökvanum. Miklu máli skipti að sýni væri vel lokað í HPLC glasi og mælt 

fljótlega. Við forathugun kom í ljós að mæla þurfti sýnin innan sólarhrings til að vera 

sem næst upprunarlegu gildi.  

 Skoðað var hvernig ending tækjanna var varðandi losun á týmóli, þ.e. hvort 

þau væru einnota eða hvort uppgufun týmóls héldist jöfn yfir lengri tíma frá 

framleiðslu. Tilraunir voru framkvæmdar þannig að lyfjaformi var komið fyrir í 

fjórum tækjum og þeim komið fyrir í fjórum holum í míkrótíterbakka með 120 µL af 

afjónuðu vatni. Uppsetningu má sjá á mynd 10. Týmólið þurfti þá að gufa upp úr 

lyfjaformi og berast í gegnum loftrúmið yfir í vökvann. Tekin voru sýni eftir 30 

mínútur og tæki þá færð yfir í nýja holu. Þetta var endurtekið fjórum sinnum. Í 

einhverjum tilfellum voru tækin einnig prófuð sólarhring síðar til að athuga hvort enn 

væri jöfn losun týmóls eða hvort hún hefði minnkað. Að lokum var einnig athugað 

hvort hitastig hefði áhrif á uppgufunina. Í töflu 5 má sjá þær formúleringar sem 

prófaðar voru og magn sem komið var fyrir í hverju tæki. Formúleringum á 

vökvaformi var komið fyrir í u.þ.b. 12 mg bómul inn í tæki en týmól í vaselíni var 

smurt inn í tækið þannig að slétt lag myndaðist yfir aftari hluta tækis.  



 

 32 

 
Mynd 10. Framkvæmd tilraunar magngreining týmóls úr uppgufun úr tæki í lokuðu kerfi. 
Fjórum tækjum komið fyrir í holum í míkrótíterbakka með 120 µL af afjónuðu vatni. Sýni 
tekin eftir 30 mínútur og tæki færð í nýja holu, endurtekið fjórum sinnum.  

Tafla 5. Lyfjaform skoðuð í magreiningu týmóls úr uppgufun úr tæki í lokuðu kerfi.  

Lyfjaform Magn í tæki 

10% týmól í etanóli (T/E) 100 µL 

30% týmól í etanóli  (T/E) 100 µL 

30% týmól í salisýlaldehýði (T/S) 50 µL 

60% týmól í salisýlaldehýði (T/S) 50 µL 

30% týmól í vaselíni (T/V) 293,4 ±14,8 mg 

100% týmól, bræddir kristallar 100 µL 

100% týmól olía (hituð í vatni) 100 µL 

 

 Einnig var framkvæmd samskonar tilraun með sílikon himnu (AlliedSil™ 

silicone sheeting, 127 µm að þykkt) á milli til að líkja eftir hljóðhimnu og meta áhrif 

himnunnar á flæði týmóls yfir í vökvann. Komið var fyrir 30% týmól í vaselíni eða 

30% týmól í salisýlaldehýði í fjórum tækjum sem stungið var í fjögur göt á 

míkrótíterbakka sem búið var að fjarlægja botninn af. Himnu var komið fyrir á milli 

og samskonar bakki fylltur af afjónuðu vatni (410 µL) í hverri holu settur fyrir neðan. 

Bökkunum var haldið saman með tveimur klemmum. Útfærsluna má sjá á mynd 11 

en þetta er svipað kerfi og Franz flæðisellur. Sýni voru tekin eftir 2 og 4 

klukkustundir.  
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Mynd 11. Magngreining týmóls úr uppgufun úr tæki í lokuðu kerfi með sílikon himnu á 
milli. 

3.5.2.2 Magngreining týmóls úr uppgufun úr eyrnatappa  

Samskonar uppgufunartilraunir í lokuðu kerfi voru framkvæmdar með mismunandi 

eyrnatöppum og formúleringum. Framkvæmd tilraunar var eins og fyrir tæki þar sem 

fjórum eyrnatöppum var komið fyrir í fjórum holum í míkrótíterbakka með 120 µL af 

afjónuðu vatni og sýni tekin eftir 30 mínútur. Eyrnatappar voru þá færðir í nýja holu 

og endurtekið fjórum sinnum. Prófaðar voru 2 tegundir af eyrnatöppum, tveggja laga 

og þriggja laga, og 2 tegundir af formúleringum, 30% týmól í vaselíni og 30% týmól í 

salisýlaldehýði. Smurt var 30% týmól í vaselíni (100,1 + 16,0 mg) í eyrnatappa sem 

lag aftast, ýtt inn í eða lag fremst til að athuga hvort það hefði hefði áhrif. Týmól í 

salisýlaldehýði (50 µL) var komið fyrir í bómul inn í eyrnatappa.  

3.5.2.3 Magngreining týmóls úr uppgufun af skífum 

Uppgufunartilraun í lokuðu kerfi var einnig prófuð með skífum þar sem hringlaga 

pappaskífum var raðað á límhlið límbands og u.þ.b. 10 mg af 30% týmól í vaselíni 

komið fyrir á skífunum, sjá mynd 12. Ending skífanna var prófuð, þ.e. kannað hvort 

hægt væri að nota þær oftar en einu sinni án þess að uppgufun týmóls myndi minnka 

verulega. Formúleringunni var komið fyrir á fjórum skífum, límt yfir fjórar holur í 

míkrótíterbakka með 120 µL af afjónuðu vatni, sýni tekin eftir 30 mínútur og 

skífurnar þá færðar yfir nýjar holur. Þetta var endurtekið fjórum sinnum. Prófuð var 

eldri formúlering 30% týmóls í vaselíni (tveggja vikna gömul) og formúlering búin til 
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samdægurs. Einnig voru prófaðar tvær tegundir skífa, annars vegar þunnar skífur sem 

gataðar voru úr Whatman® filterpappír númer 4 (5 mm þvermál) og hins vegar 

þykkari skífur (6 mm þvermál) frá Becton, Dickinson og Company®.  

 Einnig var mældur uppsafnaður styrkur yfir ákveðinn tíma, þar sem u.þ.b. 10 

mg af 30% týmól í vaselíni var komið fyrir á sextán skífum og límt yfir sextán holur á 

míkrótíterbakka með 120 µL af afjónuðu vatni. Fjögur sýni voru tekin á hverjum 

tímapunkti eftir 30, 60, 90 og 120 mínútur. Prófuð var eldri formúlering 30% týmóls í 

vaselíni og formúlering búin til samdægurs. Einnig var áhrif hitastigs á uppgufunina 

kannað, annars vegar uppgufun við stofuhita og hins vegar við 35°C. Að lokum var 

skoðað áhrif 127 µm sílikon himnu (AlliedSil™ silicone sheeting) á flæði yfir í 

vökvann til að líkja eftir hljóðhimnu eyrans. Þar var u.þ.b. 10 mg af 30% týmól í 

vaselíni var komið fyrir á sextán hringlaga skífum á límbandi og lokað fyrir 

míkrótíterbakka sem búið var að fjarlægja botninn af. Himnu var komið fyrir á milli 

og samskonar bakka fylltum af afjónuðu vatni í hverri holu (410 µL) komið fyrir 

neðan. Bökkunum var haldið saman með klemmum. Fjögur sýni tekin eftir 2, 4, 6 og 

8 klukkustundir.  

 
Mynd 12. Framkvæmd tilraunar magngreining týmóls úr uppgufun af skífum í lokuðu 
kerfi. 30% týmól í vaselíni komið fyrir á hringlaga pappaskífum á límbandi og komið yfir 
holur mikrótíterbakka með 120 µL af afjónuðu vatni.  
 

3.5.3 Magngreining týmóls í vaselíni 

Magngreining var gerð á þremur formúleringum týmóls í vaselíni, 30%, 50% og 70%. 

Formúleringin var brædd í vatnsbaði í glerglösum og 1 mL sprauta fyllt til að 

skammta í 20 mL mæliflösku. Þyngd var skráð niður. Því næst var hexan bætt í að 20 

mL og mæliflöskunni lokað. Mæliflaskan var hituð í vatnsbaði í 20 sekúndur til að 

leysa týmól og vaselín fyllilega upp. Þegar lausnin var tær var tekinn 1 mL úr 
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mæliflöskunni og blandað við 9,0 mL af acetonítríl í tilraunaglasi. Tilraunaglasið var 

sett á hristara í 10 sekúndur. Því næst voru 100 µL teknir úr tilraunaglasinu og 

blandað við 900 µL af metanóli í HPLC glas sem sett var á hristara í 5 sekúndur. 

Sýnaglasið var síðan magngreint með HPLC tæki.  

3.5.4 Ákvörðun drápskúrvu týmóls 

Skref 1-2 var framkvæmt af Sýklafræðideild Landspítalans.  

1. Pneumókokkum af hjúpgerð 19F var sáð á 5% hestablóðagar úr tryptósa-

glýseról frystiæti og bakteríurnar ræktaðar við 37°C í 5 % CO2 í 18-24 

klukkustundir.  

2. Bakteríum var umsáð í mottu á blóðagarskál og ræktaðar við 37°C í 5 % CO2 í 

18 klukkustundir.  

3. Skaf, ~ ½ 10 µL lykkja, var tekin af blóðagarskál og sett í 2-3 mL af 37°C 

heitu C+Y æti.  

4. Bakteríulausnin var ljósmæld við 620 nm og gleypnin jöfnuð að 0,46.  

5. Bakteríulausnin var strax þynnt 1/100 í C+Y æti (495 µL C+Y æti, 5 µL 

bakteríulausn).  

6. 25 µL af þynntri bakteríulausn var komið fyrir í efstu röð 96-holu 

míkrótíterbakka. Sett var 90 µL saltvatn í hinar raðirnar, notað til þynningar 

síðar.  

7. 25 µL af týmól bættu æti í 11 styrkleikum var bætt út í hvern brunn í efstu röð 

96-holu míkrótíterbakka og inkuberað í hitaskáp í 0 og 30 mínútur.  

8. Þynnt upp úr hverjum brunni í tíföldum þynningum með saltvatni, 1:10, 

1:100, 1:1000, 1:10.000, 1:100.000, 1:1.000.000, 1:10.000.000. Sáð var 10 µL 

upp úr þynningunum á áttskipta blóðagarskál.  

9. Agarskálar voru inkuberaðar í hitaskáp við 37°C og 5% CO2 í 18-24 

klukkustundir.  

10.  Talið var upp af þeim geirum þar sem þyrpingar voru 0-150. Talningar 

skráðar og líftala reiknuð út frá þeim sem þyrpingar á mL eða CFU/mL (e. 

colony forming units per milliliter).  
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3.5.5 Prófun á bakteríudrepandi virkni týmóls í svifvexti með skífum, 

eyrnatöppum og tækjum ásamt magngreiningu 

Skref 1-2 var framkvæmt af Sýklafræðideild Landspítalans.  

1. Pneumókokkum af hjúpgerð 19F var sáð á 5% hestablóðagar úr tryptósa-

glýseról frystiæti og bakteríurnar ræktaðar við 37°C í 5% CO2 í 18-24 

klukkustundir.  

2. Bakteríum var umsáð í mottu á blóðagarskál og ræktaðar við 37°C í 5% CO2 í 

18 klukkustundir.  

3. Skaf, ~ ½ 10 µL lykkja, var tekin af blóðagarskál og sett í 2-3 mL af 37°C 

heitu C+Y æti.  

4. Bakteríulausnin var ljósmæld við 620 nm og gleypnin jöfnuð að 0,5-0,6.  

5. Bakteríulausnin var strax þynnt 1/100 í C+Y æti (495 µL C+Y æti, 5 µL 

bakteríulausn).  

6. Þynntri bakteríulausn, 100 µL, var komið fyrir í efstu röð 96-holu 

míkrótíterbakka. Sett var 90 µL saltvatn í hinar raðirnar, notað til þynningar 

síðar.  

7. Fjórum tækjum, eyrnatöppum eða skífum með 30% týmól í vaselíni var komið 

ofan í holubakka, eða tækjum með 30% týmól í salisýlaldehýði og 

bakteríulausnir þannig meðhöndlaðar við 37°C í 0% CO2 í 30 og 60 mínútur. 

Límband var sett yfir holur með saltvatni til að koma í veg fyrir uppgufun. 

Tilbúna míkrótíterbakka má sjá á mynd 13 og 14.  

8. Þynnt var upp úr hverjum brunni í tíföldum þynningum með saltvatni, 1:10, 

1:100, 1:1000, 1:10.000. Sáð var 10 µL upp úr þynningunum á sexskipta 

blóðagarskál.  

9. Agarskálar voru inkuberaðar í hitaskáp við 37°C og 5 %CO2 í 18-24 klst.  

10.  Talið var upp af þeim geirum þar sem þyrpingar voru 0-150. Talningar 

skráðar og líftala reiknuð út frá þeim sem þyrpingar á mL eða CFU/mL. 

Samskonar bakkar voru einnig útbúnir án bakteríulausnar þar sem 100 µL af C+Y 

æti var komið fyrir í stað bakteríulausnar í efstu röð 96-holu míkrótíterbakka. 

Skrefi 7 var fylgt en í stað þynninga og inkuberingar voru sýni tekin með sprautu 

eftir meðhöndlun og komið fyrir í HPLC glösum sem mæld voru til 

magngreiningar. Þannig var hægt að meta hversu mikið magn af týmóli skilaði sér 
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í ræktina með uppgufun og það notað til að meta hve mikinn styrkleika af týmóli 

þyrfti til að ná fram drápi.  

 
Mynd 13. Tæki með 30% týmól í salisýlaldehýði og skífur með 30% týmól í vaselíni 
í míkrótíterbakka við prófun á drápi pneumókokka í svifvexti.  

 
Mynd 14. Tæki og eyrnatappar með 30% týmól í vaselíni í míkrótíterbakka við 
prófun á drápi pneumókokka í svifvexti. Hér er búið að fjarlægja límband fyrir 
þynningar.   
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3.5.6 Yfirlit yfir tilraunir gerðar í lokuðu kerfi  

Í töflu 6 má sjá yfirlit yfir helstu tilraunir sem gerðar voru í lokuðu kerfi (kafli 3.5.2 

og 3.5.5) til að svara rannsóknarspurningum verkefnisins. Hver keyrsla með 

sýnamælingu tók í kringum 1 dag í framkvæmd. Mæla þurfti sýnin samdægurs vegna 

rokgirni týmóls.  

Tafla 6. Yfirlit yfir helstu tilraunir sem gerðar voru í lokuðu kerfi til að svara 
rannsóknarspurningum verkefnisins.  

 
Formúlering 

Lyfjagjafartæki 

Tæki 

 
Skífur Eyrnatappi 3ja 

laga 

 
Eyrnatappi 

2ja laga 

30% T/V 

20°C1, 35°C2, 
Himna3 - 20°C, 

1 dags gamalt4, 
Bakteríurækt5 

20°C, 35°C, 
Himna - 37°C, 
Bakteríurækt 

20°C, 
Bakteríurækt 

20°C, 
Mismunandi 
staðsetning 

formúleringar 
10% T/E 20°C    

30% T/E 
20°C, 

1 dags gamalt, 
4 daga gamalt4 

   

30% T/S 
20°C, 

Himna - 20°C, 
Bakteríurækt 

 20°C  

60% T/S 20°C    
100% týmól 
bræddir 
kristallar 

20°C    

100% týmól 
olía (hituð í 
vatni) 

20°C    

1 20°C: Uppgufun við stofuhita í 30 mínútur í fjögur skipti.  
2 35°C: Uppgufun við 35°C í 30 mínútur í fjögur skipti, eða uppsafnaður styrkur yfir tíma.  
3 Himna: Uppsafnaður styrkur yfir tíma með 127 µm þykka sílikon himnu á milli, sjá mynd 11 af 
uppsetningu.   
4 1 og 4 dags gamalt: Tæki geymt í 1 eða 4 sólarhringa og prófað aftur í 30 mínútur í fjögur skipti.  
5 Bakteríurækt: Uppgufun í þynnta bakteríulausn og í C+Y æti við 37°C í 30 og 60 mínútur, sjá kafla 
3.5.5.  
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4 NIÐURSTÖÐUR 

4.1 Gilding HPLC mæliaðferðar 

4.1.1 Línulegt samband 

Mynd 15 sýnir staðalkúrvu mælda í upphafi verkefnis úr 6 stöðlum útbúnum út frá 

grunnstaðli 3 þar sem R2 ≅ 1 og skurðpunktur ekki marktækt frábrugðin 0 (0,59% af 

hallatölu).   

 
Mynd 15. Dæmi um línulegt samband HPLC mæliaðferðar. 

4.1.2 Samkvæmni 

Tafla 7 sýnir samkvæmni mælda í upphafi verkefnis þar sem sami staðall að 

styrkleika 0,004 mg/mL var mældur 6 sinnum og staðalfrávik og frávikshlutfall 

reiknað.  

Tafla 7. Dæmi um samkvæmni HPLC mæliaðferðar. 

Staðall (0,004 mg/mL) Flatarmál (mAU) 

Mæling 1 1,0089 
Mæling 2 1,0097 
Mæling 3 1,0033 
Mæling 4 1,0152 
Mæling 5 1,0126 
Mæling 6 1,0039 

Staðalfrávik 0,0046984 
Frávikshlutfall (%) 0,47 
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4.1.3 Greinimörk (LOD) og Greiningarmörk (LOQ) 

Þynnsti staðall sem var mældur, 0,0004 mg/mL, var 0,1% af þeim sterkasta. 

Heildunarróf hans af HPLC má sjá á mynd 16. Toppur staðalsins er 3,6 sinnum stærri 

en suðið og nær því LOD þar sem krafan er 2-3svar sinnum stærri (ICH, 1994). LOD 

er það magn sem hægt er að greina en ekki endilega magngreina með nákvæmu gildi. 

Prófað var að sleppa staðlinum í staðalkúrvum en það hafði ekki áhrif og var hann því 

notaður.   

 
Mynd 16. Heildunarróf þynnsta staðalsins, 0,0004 mg/mL. 

Næst þynnsti staðall sem var mældur, 0,0012 mg/mL, var 0,3% af þeim sterkasta. 

Heildunarróf hans af HPLC má sjá á mynd 17. Krafan fyrir greiningarmörk, LOQ, er 

samkvæmt leiðbeiningum toppur sem er a.m.k. 10 sinnum hærri í hæð en suðið þegar 

unnið er við nákvæmar magngreiningar (ICH, 1994). Næst þynnsti staðallinn er því 

nálægt viðurkenndum greiningarmörkum, 8,4 sinnum hærri en suðið. Hinir 14 

staðlarnir og nær öll mæld sýni reyndust fyrir lofan LOQ.  

 
Mynd 17. Heildunarróf næst þynnsta staðalsins, 0,0012 mg/mL. 
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4.2 Uppgufunarpróf – Opin kerfi 

4.2.1 Uppgufunarpróf I: Uppgufunarhraði mismunandi styrkleika týmóls 

í vaselíni af mismunandi yfirborðsflatarmáli 

Lokin með sama magni af mismunandi styrkleikum týmóls í vaselíni voru vigtuð í alls 

84 daga og uppgufunarferill skoðaður. Eftir 11 daga var tekin ákvörðun hvaða styrk af 

týmól í vaselíni skyldi nota áfram í prófanir. Á mynd 18 má sjá magn uppgufað af 

hverri formúleringu af þremur mismunandi yfirborðsflatarmálum, 165, 346 og 638 

mm2, eftir 11 daga. Uppgufunin var ekki línuleg, en mest hafði gufað upp af 100% 

týmól olíu og 90% týmól í vaselíni en það eru óheppileg lyfjaform vegna þess að 

týmól getur fallið út með tíma í svo háum styrkleika. Því var valið 30% týmól í 

vaselíni sem kom þar á eftir í mestri uppgufun eftir 11 daga.    

 
Mynd 18. Uppgufun mismunandi formúleringa af týmól í vaselíni af 165, 346 og 638 mm2 
yfirborðsflatarmáli eftir 11 daga.  

 Hlutfallslegt magn uppgufað af hverri formúleringu af hverju 

yfirborðsflatarmáli var reiknað með því að reikna hve mikið týmól væri til staðar í 

hverju loki í upphafi miðað við styrkleika formúleringar og þyngd. Síðan var magn 

uppgufað á hverjum tímapunkti deilt með því. Á mynd 19 má sjá hlutfallslega 

uppgufun allra formúleringa af 165 mm2, 346 mm2 og 638 mm2 yfirborðsflatarmáli. 

10–30% týmól í vaselíni hafði að mestu gufað upp eftir 84 daga af öllum 

yfirborðsflatarmálum. Af stærsta yfirborðsflatarmálinu, 638 mm2, voru flestar 



 

 42 

samsetningarnar komnar að eða nálægt 100% hlutfallslegri uppgufun, að 

undanskildum týmól kristöllum, eftir 84 daga.  

 
Mynd 19. Hlutfallsleg uppgufun mismunandi týmól og vaselín samsetninga af 165, 
346 og 638 mm2 yfirborðsflatarmáli í 84 daga.  
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4.2.2 Uppgufunarpróf II og III: Áhrif tækis á uppgufunarhraða 

Uppgufunarhraði 10% týmóls í etanóli er mun hraðari úr bikarglasi en úr tæki eins og 

sjá má á mynd 20. Eftir 120 mínútur hefur allt etanól (u.þ.b. 70 mg) gufað upp úr 

bikarglasi, en tæki virðast hægja á uppgufuninni. Í viðauka B má sjá tölurnar á bakvið 

grafið. 

 
Mynd 20. Niðurstöður uppgufunarprófs II. Graf sýnir meðaltals uppgufun 10% týmóls í 
etanóli úr bikarglasi á móti tæki og staðalfrávik frá meðaltali.   

Í uppgufunarprófi III voru bikarglös og tæki vigtuð þar til allt etanól hafði gufað upp, 

sjá mynd 21. Úr bikarglösum hafði allt etanól gufað upp eftir 90 mínútur á meðan það 

tók 24-26 klukkustundir að gufa upp úr tæki. Ekki var marktækur munur á uppgufun 

úr tæki eftir því hvort það hafði hindrun eða ekki. Í viðauka B má sjá tölurnar á 

bakvið grafið.  

 
Mynd 21. Niðurstöður uppgufunarprófs III. Graf sýnir meðaltals uppgufun etanóls úr 
bikarglasi á móti tæki og staðalfrávik frá meðaltali.  
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4.2.3 Uppgufunarpróf IV: Uppgufunarhraði 100% týmól olíu 

Á mynd 22 má sjá uppgufunarferil 500 µL (u.þ.b. 480 mg) af 100% týmól olíu úr 

bikarglasi, bikarglasi með bómul í botni og af loki (638 mm2).  

 
Mynd 22. Uppgufunarferill 100% týmól olíu úr bikarglasi, bikarglasi með bómul og af 
loki (638 mm2) í 64 daga í uppgufunarprófi IV.  

Uppgufun af loki er hraðari vegna þess að þar hélst olían á vökvaformi en týmól 

kristallar féllu út í bómul eftir 6 daga og eftir 22 daga í bikarglasi. Á mynd 23 má sjá 

mynd tekna á degi 1 þegar ekkert er fallið út og eftir 22 daga þegar týmól kristallar 

eru fallnir út í bikarglösunum. 

 
Mynd 23. Útlitsskoðun uppgufunarprófs IV. Bikarglös og lok innihalda 500 µL af 100% 
týmól olíu. Fyrri mynd er tekin á degi 1 og seinni mynd á degi 22 þar sem týmól 
kristallar hafa fallið út í bikarglasi og bikarglasi með bómul, en ekki í loki.  
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4.3 Magngreining týmóls úr uppgufun í lokuðu kerfi 

4.3.1 Magngreining týmóls úr uppgufun úr tæki 

Mynd 24 sýnir uppgufun 30% týmóls í vaselíni (30% T/V) úr tæki í 30 mínútur í 

fjögur skipti (uppgufun úr fjórum tækjum mæld í 4 � 30 mínútur). Eins og sést á 

staðalfráviki var ekki marktækur munur á milli fyrstu notkunar (3,7 + 0,7 µg/mL) og 

þeirrar fjórðu (3,0 + 0,5 µg/mL) sem bendir til frekar stöðugrar losunar týmóls úr tæki 

í a.m.k. 2 klukkustundir. Meðaltals styrkur eftir 30 mínútna notkun var 3,5 + 0,4 

µg/mL. Tækið var prófað aftur einum degi eftir að það var útbúið og prófað fyrst 

(eftir að hafa staðið á borði í 24 klukkustundir) þar sem meðaltals styrkur eftir 30 

mínútna notkun var 3,2 + 0,3 µg/mL og því ekki marktækur munur.  

 
Mynd 24. Uppgufun 30% týmóls í vaselíni úr tæki í lokuðu kerfi í 30 mínútur í fjögur 
skipti. Súluritið sýnir meðaltal styrks sem mældist eftir hverja notkun og staðalfrávik frá 
meðaltali.  

Fleiri formúleringar voru prófaðar í uppgufun úr tæki í lokuðu kerfi og niðurstöður 

þeirra mælinga sem meðaltal styrks og staðalfrávik frá meðaltali má sjá í töflu 8.  
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Tafla 8. Niðurstöður magngreiningar týmóls úr uppgufun úr tæki í lokuðu kerfi.  

Formúlering 
Styrkur (µg/mL) eftir hverja 30 mínútna notkun Styrkur (µg/mL) 

 𝐱 + s eftir 30 
mínútna notkun 1 2 3 4 

10% T/E 6,8 + 0,8 7,6 + 1,1 6,9 + 0,5 7,1 + 1,1 7,1 + 0,3 

30% T/E 1,1 + 0,9 2,0 + 2,3 0,8 + 0,4 0,8 + 0,8 1,2 + 0,5 

30% T/E 1 
dags gamalt 

1,1 + 1,1 0,7 + 0,8 0,6 + 0,7 0,6 + 0,6 0,8 + 0,2 

30% T/E 4 
daga gamalt 

1,2 + 0,3 1,3 + 0,3 0,5 + 0,1 0,5 + 0,4 0,8 + 0,4 

30% T/E 4 
daga gamalt 

1,2 + 0,3 1,3 + 0,3 0,5 + 0,1 0,5 + 0,4 0,8 + 0,4 

30% T/S 6,8 + 0,7 7,7 + 1,0 6,4 + 0,7 7,0 + 1,5 7,0 + 0,5 

60% T/S 3,8 + 1,4 3,5 + 0,9 3,4 + 0,6 3,6 + 1,1 3,6 + 0,2 

30% T/V* 3,7 + 0,7 3,9 + 1,1 3,2 + 0,6 3,0 + 0,5 3,5 + 0,4 

30% T/V 1 
dags gamalt 

3,5 + 2,2 3,3 + 1,2 3,2 + 1,0 2,9 + 0,9 3,2 + 0,3 

30% T/V 
35°C 

3,3 + 1,9 2,9 + 1,5 2,9 + 1,6 2,8 + 1,7 3,0 + 0,2 

100% týmól 
bræddir 
kristallar 

0,3 + 0,2 0,1 + 0,0 0,2 + 0,2 0,1 + 0,0 0,2 + 0,1 

100% týmól 
olía (hituð í 
vatni) 

2,3 + 0,2 2,9 + 0,3 2,6 + 0,4 2,8 + 0,4 2,6 + 0,2 

    * Sömu niðurstöður og á mynd 24.  
 

Einnig var prófuð uppgufun 30% týmól í vaselíni og 30% týmól í salisýlaldehýði úr 

tæki með 127 µm þykkri sílikon himnu á milli sem hægði töluvert á flæði týmóls yfir 

í vökvann, styrkur eftir 4 klukkustundir mældist 0,46 µg/mL hjá 30% týmól í vaselíni 

og 0,58 µg/mL hjá 30% týmól í salisýlaldehýði, líkt og sjá má á mynd 25.  
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Mynd 25. Uppgufun 30% týmóls í vaselíni og 30% týmól í salisýlaldehýði úr tæki í 
lokuðu kerfi með sílikon himnu á milli.  

4.3.2 Magngreining týmóls úr uppgufun úr eyrnatappa 

Mynd 26 sýnir uppgufun 30% týmóls í vaselíni úr eyrnatappa í 30 mínútur í fjögur 

skipti (uppgufun úr fjórum eyrnatöppum mæld í 4 � 30 mínútur). Eftir fyrstu notkun 

mældist styrkurinn 65,2 + 2,8 µg/mL og eftir þá fjórðu 53,1 + 7,0 µg/mL. Meðaltals 

styrkur eftir 30 mínútna notkun var 59,9 + 10,5 µg/mL.  

 
Mynd 26. Uppgufun 30% týmóls í vaselíni úr þriggja laga eyrnatappa í lokuðu kerfi í 30 
mínútur í fjögur skipti. Súluritið sýnir meðaltal styrks sem mældist eftir hverja notkun og 
staðalfrávik frá meðaltali. 

 Aðrar formúleringar og önnur tegund af eyrnatöppum voru prófaðar og 

niðurstöður þeirra mælinga sem meðaltal styrks og staðalfrávik frá meðaltali má sjá í 

töflu 9. Op tveggja laga eyrnatappa var 4,5 mm í þvermál en þriggja laga 3,5 mm. 

Einnig er tekið fram hvar laginu af 30% týmól í vaselíni var smurt í eyrnatappann, 

þ.e. aftast, ýtt inn í eða fremst.  
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Tafla 9. Niðurstöður magngreiningar týmóls úr uppgufun úr eyrnatappa í lokuðu kerfi. 

Formúlering 
og gerð 
eyrnatappa 

Styrkur (µg/mL) eftir hverja 30 mínútna notkun Styrkur (µg/mL)       
𝐱 + s eftir 30 mín. 

notkun 1 2 3 4 

30% T/V 2ja 
laga, aftast 

12,9 + 2,8 16,2 + 1,4 16,0 + 1,6 16,3 + 0,5 15,3 + 1,6 

30% T/V 2ja 
laga, inn í 

15,0 + 4,1 18,0 + 2,4 16,8 + 0,9 15,6 + 1,8 16,4 + 1,3 

30% T/V  2ja 
laga, fremst 

32,5 + 3,7 29,0 + 1,9 27,1 + 0,3 23,1 + 1,6 27,9 + 3,9 

30% T/V 3ja 
laga, fremst* 

65,2 + 2,8 49,3 + 9,2 72,0 + 14,8 53,1 + 7,0 59,9 + 10,5 

30% T/S 3ja 
laga 

8,0 + 3,5 16,2 + 7,0 17,6 + 9,2 14,9 + 8,1 14,2 + 4,3 

    * Sömu niðurstöður og á mynd 26.  

4.3.3 Magngreining týmóls úr uppgufun af skífum 

Mynd 27 sýnir uppgufun 30% týmóls í vaselíni af þykkri gerð af skífum í 30 mínútúr 

í fjögur skipti (uppgufun af fjórum skífum mæld í 4 � 30 mínútur). Eftir fyrstu notkun 

mældist styrkurinn 55,6 + 3,6 µg/mL og eftir þá fjórðu 46,0 + 3,3 µg/mL. Meðaltals 

styrkur eftir 30 mínútna notkun var 49,6 + 5,2 µg/mL.  

 
Mynd 27. Uppgufun 30% týmóls í vaselíni af þykkari skífum í lokuðu kerfi í 30 mínútur í 
fjögur skipti. Súluritið sýnir meðaltal styrks sem mældist eftir hverja notkun og 
staðalfrávik frá meðaltali. 

 Önnur tegund skífa var einnig prófuð, þynnri, götuð úr filterpappír númer 4, 

ásamt eldri (tveggja vikna gömul) og nýrri (gerð samdægurs) formúleringu 30% 
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týmóls í vaselíni. Niðurstöður þeirra mælinga má sjá í töflu 10. Ekki var marktækur 

munur á uppgufun eldri og nýrri formúleringu 30% týmóls í vaselíni.  

Tafla 10. Niðurstöður magngreiningar týmóls úr uppgufun af skífum í lokuðu kerfi. 

Formúlering 
og gerð skífa 

Styrkur (µg/mL) eftir hverja 30 mínútna notkun Styrkur (µg/mL)       
𝐱 + s eftir 30 mín. 

notkun 1 2 3 4 

30% T/V 
eldri 
formúlering,  
þynnri 

32,5 + 3,5 29,0 + 3,0 26,3 + 3,9 29,9 + 3,5 29,4 + 2,6 

30% T/V 
nýrri 
formúlering, 
þynnri 

33,6 + 1,0 31,2 + 0,7 29,8 + 1,1 27,7 + 2,3 30,6 + 2,5 

30% T/V, 
þykkari* 

55,6 + 3,6 52,3 + 1,2 44,6 + 5,9 46,0 + 3,3 49,6 + 5,2 

   * Sömu niðurstöður og á mynd 27.  

 Uppsafnaður styrkur yfir tíma var einnig mældur þar sem fjögur sýni voru 

tekin á hverjum tímapunkti eftir 30, 60, 90 og 120 mínútur. Á mynd 28 má sjá 

uppgufun 30% týmóls í vaselíni af skífum sem meðaltal styrks og staðalfrávik frá 

meðaltali við 35°C, ásamt eldri formúleringu og nýrri formúleringu við stofuhita. 

Ekki var marktækur munur á uppgufun eldri og nýrri formúleringu (P > 0,05). Við 

uppgufun við 35°C mældist styrkur eftir 30 mínútur 118,1 + 12,9 µg/mL en við 

herbergishita 41,8 + 9,1 µg/mL. Eftir 2 klukkustundir mældist styrkur við uppgufun 

við 35°C 291,1 + 25,2 µg/mL en við herbergishita 122,6 + 10,2 µg/mL.  

 
Mynd 28. Uppsafnaður styrkur yfir tíma af uppgufun 30% týmóls í vaselíni af skífum 
við 35°C og eldri og nýrri formúleringu við stofuhita í lokuðu kerfi.  
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Á mynd 29 má síðan sjá uppsafnaðan styrk yfir tíma af uppgufun 30% týmóls í 

vaselíni af skífum við 37°C með 127 µm þykkri sílikon himnu á milli. Eftir 2 

klukkustundir mældist styrkurinn 82,5 + 4,9 µg/mL og eftir 8 klukkustundir 234,2 + 

14,2 µg/mL. Styrkur eftir uppgufun í 1 klukkustund með himnu á milli ætti því að 

vera u.þ.b. 29,3 µg/mL.  

 
Mynd 29. Uppgufun 30% týmóls í vaselíni af skífum við 37°C í lokuðu kerfi með sílikon 
himnu á milli. Grafið sýnir meðaltal styrks og staðalfrávik frá meðaltali á hverjum 
tímapunkti (n=4).  

4.4 Magngreining týmóls í vaselíni 

Með því að leysa upp týmól í vaselíni var hægt að mæla hlutfall týmóls í smyrsli af 

áætluðum styrkleika. Mældur styrkur týmóls var reiknaður út frá jöfnu bestu línu fyrir 

staðla týmóls og síðan leiðrétt fyrir þynningu sýnis. Fræðilegt magn týmóls var 

reiknað með því að margfalda saman áætlaðan styrkleika týmóls við þyngd sýnis. 

Hlutfall týmóls var fundið með eftirfarandi formúlu: 

 Hlutfall týmóls af áætluðum styrkleika (%) = 
!ý#ó%!æ#$

!ý#ó%!"æð%&'()
  �100 

Niðurstöður mælinga á styrk týmóls í vaselíni má sjá á mynd 30. 30% týmól í vaselíni 

mældist 13% hærra en gert var ráð fyrir og því að styrkleika 33,9%, 50% mældist 9% 

hærra en gert var ráð fyrir og því að styrkleika 54,5% og 70% mældist 12% hærra og 

því að styrkleika 78,4%.  
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Mynd 30. Hlutfall týmóls sem mældist í vaselíni af áætluðum styrkleika.  

4.5 Ákvörðun drápskúrvu týmóls 

Ekki var hægt að teikna upp drápskúrvu fyrir týmól en á mynd 31 má sjá hvaða áhrif 

mismunandi styrkleikar týmóls í æti höfðu á pneumókokkastofn af hjúpgerð 19F. 

Niðurstöður voru settar upp sem log10 af meðaltali líftalninga  (CFU/mL). Meðaltal 

líftalninga var uppreiknað með tilliti til þynningar og hlutfalli úr mL sem sáð var. Í 

viðauka C má sjá allar líftalningar. Meðaltal upphafsbakteríuþéttni var 1,72�106 

CFU/mL, eða log 6,22. Fyrir týmól bætt æti að styrkleika 512 µg/mL fékkst lækkun 

um 6,22 logarithma eftir 30 mínútur, eða 100% bakteríudráp. Fyrir týmól bætt æti að 

styrkleika 256 µg/mL fékkst lækkun um 0,5 logarithma eftir 30 mínútna meðhöndlun, 

eða 69% bakteríudráp.  

Líftalning var reiknuð á eftirfarandi hátt og síðan tekið meðaltal af líftalningu úr 

hverri þynningu: 

     Fjöldi þyrpinga � Hlutfall úr mL sem sáð var � Þynning = 
Þ"#$%&'(#

!"
  eða   !"#

!"
 

Dæmi um útreikning þar sem talið var 3 þyrpingar í 1:1000 þynningu og sáð var upp 

úr 10 µL: 

     3 � 100 � 1000 = 3,00 � 105 Þ"#$%&'(#
!"

  eða   !"#
!"

 

Lækkun í prósentum, bakteríudráp, var reiknað á eftirfarandi hátt:  

     Lækkun líftalningar (%) = 

          !  !""#$%&'$()*+í!þé))/0  !  !  !í#$%!&'&(%)  !"#$%  !"  !í#.    !"ð$ö&'()&
!  !""#$%&'$()*+í!þé))/0

 �100 
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Mynd 31. Líftalning pneumókokkastofna af hjúpgerð 19F eftir meðhöndlun með týmól 
bættu æti við 37°C.  

4.6 Prófun á bakteríudrepandi virkni týmóls í svifvexti með skífum, 

eyrnatöppum og tækjum ásamt magngreiningu 

Niðurstöður úr meðhöndlun pneumókokka af hjúpgerð 19F við 37°C með 30% týmól 

í vaselíni í eyrnatappa, tæki eða á skífum og 30% týmól í salisýlaldehýði í 30 og 60 

mínútur má sjá sem lækkun líftalningar í töflu 11. Niðurstöður voru settar upp sem 

log10 af meðaltali líftalninga (CFU/mL) og reiknuð lækkun á hverjum tímapunkti 

miðað við ómeðhöndlaða rækt. Meðhöndlun í 30 mínútur gaf ekki marktækt dráp, eða 

mest 46,3 + 14,5% lækkun með 30% týmól í vaselíni á skífum. Eftir meðhöndlun í 60 

mínútur með 30% týmól í vaselíni á skífum fékkst hins vegar marktæk lækkun (P < 

0,001) um log 4,4 eða 99,4 + 0,7% á pneumókokkum, sjá mynd 32. Allar talningar 

má sjá í viðauka D. 
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Tafla 11. Lækkun á líftalningu pneumókokka af hjúpgerð 19F eftir 30 og 60 mínútna 
meðhöndlun miðað við ómeðhöndlaða rækt.  

Lyfjaform og 
lyfjagjafartæki 

Lækkun líftalningar eftir 30 
mín. meðhöndlun 

Lækkun líftalningar eftir 60 
mín. meðhöndlun 

Log10 % Log10 % 

30% T/V í tæki 0,1 13,8 + 42,1 0,2 31,9 + 24,6 

30% T/V í 
eyrnatappa 

0,0 0,0 + 32,7 0,8 84,3 + 5,5 

30% T/V af 
skífum 

0,3 46,3 + 14,5 4,4 99,4 + 0,7 

30% T/S í tæki 0,2 30,2 + 22,4 0,2 36,7 + 13,1 

 

 
Mynd 32. Líftalning pneumókokkastofna af hjúpgerð 19F eftir meðhöndlun við 37°C í 30 
og 60 mínútur. Súluritin sýna meðaltal líftalninga og staðalfrávik frá meðaltali (n=4). 
**Marktækt bakteríudráp varð eftir meðhöndlun með 30% týmól í vaselíni af skífum 
miðað við ómeðhöndlaða rækt með P gildið < 0,001.  

 Samhliða tilraun á bakteríudrápi voru samskonar bakkar útbúnir án 

bakteríulausnar. Þeir innihéldu aðeins hreint C+Y æti og fengu sömu meðhöndlun við 

37°C. Þeir voru notaðir til magngreiningar týmóls sem skilaði sér í ætið til að meta 

hversu mikinn styrkleika af týmóli þyrfti til að ná fram bakteríudrápi pneumókokka af 

hjúpgerð 19F. Niðurstöður magngreiningar má sjá á mynd 33 sem meðaltal styrks 

sem mældist og staðalfrávik frá meðaltali fyrir hvern tímapunkt. Þessar niðurstöður 

eru í samræmi við lækkun líftalningar, þar sem hæsti styrkur (304,6 + 14,9 µg/mL) 

mældist eftir 60 mínútna meðhöndlun með 30% týmól í vaselíni á skífum og þar 
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fékkst einnig mesta drápið. Eftir meðhöndlun í 60 mínútur með 30% týmól í vaselíni í 

eyrnatöppum mældist styrkurinn u.þ.b. helmingi lægri (155,2 + 38,8 µg/mL). Lægsti 

styrkur týmóls mældist eftir meðhöndlun með 30% týmól í salisýlaldehýði, eftir 60 

mínútur var styrkurinn 7,8 + 1,2 µg/mL.  Öll mæld gildi má sjá í viðauka D.  

 
Mynd 33. Magngreining týmóls úr uppgufun í C+Y æti eftir meðhöndlun í 30 og 60 
mínútur við 37°C. Grafið sýnir meðaltal styrks og staðalfrávik frá meðaltali við hvern 
tímapunkt.  
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5 UMRÆÐUR 

5.1 Gilding HPLC mæliaðferðar 

Sýni voru mæld á þremur HPLC tækjum vegna bilunar tækja á meðan verkefninu 

stóð. Fyrir mælingar var alltaf skoðað línulegt samhengi og samkvæmni mælinga. 

Gilding HPLC mæliaðferðar var nauðsynleg til að sjá hvort munur væri milli 

tækjanna og kom það fram á einu HPLC tæki (Steini) og því var hætt þar mælingum 

því samkvæmni mælinga var ekki nægilega nákvæm.  

5.2 Uppgufunarpróf – Opin kerfi 

5.2.1 Uppgufunarpróf I: Uppgufunarhraði mismunandi styrkleika týmóls 

í vaselíni af mismunandi yfirborðsflatarmáli 

Uppgufun týmóls úr mismunandi styrkleikum í vaselíni var skoðuð yfir tíma, 10-90%, 

hreint vaselín (0%), týmól olíu (100%) og týmól kristalla (100%) að sama magni af 

mismunandi yfirborðsflatarmáli, bæði til þess að finna hentugt lyfjaform og skoða 

áhrif yfirborðsflatarmáls á uppgufunina. Ákveðið var að gera prófið svo ítarlegt með 

öllum styrkleikjum vegna þess að úr fyrri rannsókn Brynju Xiang á uppgufun í opnu 

kerfi frá árinu 2015 voru einungis fjórir styrkleikar týmóls í etanóli skoðaðir og ekki 

fékkst línulegt samhengi á uppgufuninni með hækkandi styrkleika. Meiri uppgufun 

fékkst úr 20% týmóli í etanóli en 40% og 50% týmóli í etanóli sem dæmi, sem er 

þvert á það sem við mátti búast (Jóhannsdóttir, 2015a).  

 Eftir 11 daga var uppgufunarferill skoðaður og ákveðið hvaða styrkleika 

týmóls í vaselíni skyldi halda áfram með í prófunum. Líkt og úr niðurstöðum Brynju 

var uppgufunin ekki línuleg, sjá mynd 18. Mesta uppgufunin var úr 100% týmól 

olíunni og 90% týmól í vaselíni, en þær formúleringar eru ekki hentugar í lyfjaform 

vegna þeirrar hættu á að týmól falli út sem kristallar með tíma sem myndi leiða til 

breytingu í uppgufunarhraða þess. Þar á eftir kom 30% týmól í vaselíni og var því 

ákveðið að halda áfram með þá samsetningu í tilraunir.  

 Mesta hlutfallslega uppgufunin, sjá mynd 19, varð af stærsta 

yfirborðsflatarmálinu, 638 mm2, þar sem flestar formúleringar náðu eða voru nálægt 

100% hlutfallslegri uppgufun eftir 84 daga að undanskildum týmól kristöllum. Næst 

mest hlutfallsleg uppgufun varð af 346 mm2 og minnst af 165 mm2 sem sýnir að 
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yfirborðsflatarmál skiptir miklu máli fyrir uppgufunina eins og búast mátti við. Þetta 

atriði skiptir máli varðandi hönnun lyfjagjafartækis til að ná sem mestu 

yfirborðsflatarmáli inn í lítið rúmmál tækisins. Til að sýna þetta betur má sjá mynd 34 

sem sýnir hlutfallslega uppgufun 10-40% týmóls í vaselíni eftir 11 daga af 165, 346 

og 638 mm2 yfirborðsflatarmáli. Hlutfallslega gufar meira upp þegar lítið af týmóli er 

til staðar í blöndunni. Yfirborðsflatarmál virtist ekki skipta máli fyrir uppgufun týmól 

kristalla og skekkja er í uppgufun 100% týmóls olíu af minnsta yfirborðsflatarmálinu, 

165 mm2, vegna þess að olían flæddi út fyrir.  

 
Mynd 34. Hlutfallsleg uppgufun 10, 20, 30 og 40% týmóls í vaselíni eftir 11 daga af 165, 
346 og 638 mm2 yfirborðsflatarmáli .  

 Ástæða þess að hlutfallsleg uppgufun nær í einhverjum tilfellum yfir 100% er 

sú að öllum lokunum með u.þ.b. 500 mg formúleringu var komið fyrir í hitaskáp við 

84°C í 4 mínútur til að fá slétt yfirborð fyrir uppgufun. Miðað var við upphafsþyngd 

eftir kólnun, sem er því aðeins minni en raunverulega því eitthvað magn hefur gufað 

upp í hitaskápnum.   
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5.2.2 Uppgufunarpróf II og III: Áhrif tækis á uppgufunarhraða 

Uppgufunarpróf II og III voru til að athuga hvort etanól gufaði hægar upp úr tæki þó 

að það væri sett á sama yfirborðsflatarmál. Þetta þurfti að kanna sérstaklega vegna 

þess að týmól er uppleyst í etanóli og uppgufun þess breytist því eftir því hvort etanól 

er til staðar eða hvort það hafi gufað upp að fullu. Uppgufunarhraði 10% týmóls í 

etanóli var mun hraðari úr bikarglasi fyrstu tvær klukkustundirnar, 35,7 mg/klst, en úr 

tæki, 5,5 mg/klst. Tækið virðist því hægja umtalsvert á uppgufunarhraðanum, sem er 

6,5 sinnum hraðari úr bikarglasi. Uppgufunarhraði hreins etanóls var einnig mun 

hraðari úr bikarglasi en úr tæki þar sem allt etanól hafði gufað upp eftir 90 mínútur úr 

bikarglasi, en 24-26 klukkustundir úr tæki. Tæki virðast því hægja umtalsvert á 

uppgufun etanóls sem gufar mun hraðar upp en týmól. Í rannsókn Elísabetar frá árinu 

2009 kom í ljós að týmól heldur áfram að gufa upp þrátt fyrir að mjög lítið etanól sé 

eftir til staðar sem bendir til að eitthvað samband myndist milli leysis og týmóls þar 

sem seig olía varð eftir í botninum (Jónsdóttir, 2009). Niðurstöður uppgufunarprófs 

Brynju úr opnu kerfi gáfu til kynna að eftir að nánast allur leysir hafði gufað upp 

myndaðist myndlaust form týmóls sem var óstöðugt með tilliti til fasaskipta, þ.e. 

týmól fór úr vökvaformi í fast form eftir óútreiknanlegan tíma. Efni sem eru 

fasaóstöðug geta gefið betri uppgufun en efni á kristalformi, en vegna 

fasaóstöðugleikans verður erfiðara að staðla lyfjagjöf og er týmól í etanóli því ekki 

mjög hentugt lyfjaform (Attwood & Florence, 1998; Jóhannsdóttir, 2015a).  

5.2.3 Uppgufunarpróf IV: Uppgufunarhraði 100% týmól olíu 

Týmól olíu að sama magni var komið fyrir í bikarglasi, bikarglasi með bómul og plast 

loki af stærstu stærð (638 mm2). Hún var vigtuð yfir tíma og einnig skoðuð útlitslega 

hvort og hvenær hún félli út. Týmól kristallar féllu út í bómul í bikarglasi eftir 6 daga 

og eftir 22 daga í bikarglasi og var uppgufun þeirra mun hægari en olíunnar af loki 

sem féll ekki út.  Eftir 72 daga hafði 3 sinnum meira gufað upp af olíunni en af týmól 

kristöllunum. Ástæða þess að týmól olían féll ekki út á plastloki gæti verið sú að 

einhver efni (óhreinindi) í plastinu hafi komið í veg fyrir útfellingu týmóls. Einnig er 

yfirborð þess öðruvísi sem getur haft áhrif á fasaskiptin. Hrein týmól olía væri ekki 

hentugt lyfjaform vegna þeirrar hættu á að kristallar falli út með tíma (sem væri 

ófyrirséður) og við það minnkar uppgufunin.  
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5.3 Magngreining týmóls úr uppgufun í lokuðu kerfi 

Losun á týmóli var skoðuð í lokuðu kerfi úr mismunandi lyfjagjafartækjum, þar sem 

týmólið sem gufaði upp komst ekki út í andrúmsloftið heldur barst með flæði í lokuðu 

loftrými yfir í vökva í botni kerfisins þaðan sem sýni var tekið til magngreiningar. 

Kerfinu var ætlað að líkja eftir eyranu bæði þannig að eyrnatappar pössuðu í og einnig 

varðandi rúmmál innan hljóðhimnu. Notaðir voru míkrótíterbakkar með 400 µL 

holustærð en holrúm innan hljóðhimnu í börnum undir 1 árs er u.þ.b. 452 µL en í 

fullorðnum u.þ.b. 486–640 µL (Ikui, Sando, Haginomori, & Sudo, 2000; Kürkçüoğlu 

og fleiri., 2009).   

 Skoðuð var uppgufun týmóls úr mismunandi burðarefnum (etanól, vaselín og 

salisýlaldehýð), kristalla og týmól olíu (hituð í vatni). Hæsti meðaltals styrkur eftir 

uppgufun í 30 mínútur úr tæki mældist úr 10% týmól í etanóli (7,1 + 0,3 µg/mL) og 

30% týmól í salisýlaldehýði (7,0 + 0,5 µg/mL). Þetta eru þó ekki mjög hentug 

lyfjaform vegna þess að þau er á vökva- og olíuformi og geta því lekið á 

hljóðhimnuna og valdið ertingu. Ekki fékkst meiri uppgufun týmóls þó styrkur þess 

væri aukinn í samsetningu því lægri meðaltals styrkur mældist eftir notkun 30% 

týmóls í etanóli (1,2 + 0,5 µg/mL) og  60% týmóls í salisýlaldehýði (3,6 + 0,2 µg/mL) 

sem bendir til sterkari millisameindakrafta týmóls í hærri styrkleikum í þessum 

burðarefnum. 30% týmól í salisýlaldehýði var einnig prófað í eyrnatappa (14,2 + 4,3 

µg/mL) með því að koma því fyrir í bómul en vandamálið þar var það að hluti 

formúleringarinnar lak í einhverjum tilfellum niður í vökvann og gaf þá óvenju háan 

styrkleika. Minnsta uppgufunin eftir 30 mínútna notkun af tæki fékkst af 100% týmól 

bræddum kristöllum og mældist meðaltals styrkleiki undir greinimörkum (0,2 + 0,1 

µg/mL) en helsta ástæða þess er líklega sú að kristallarnir hafi fallið út í bómul inn í 

tæki. Einnig mældist mjög lár meðaltals styrkur (2,6 + 0,2 µg/mL) eftir 30 mínútna 

notkun tækis með 100% týmól olíu hitaða í vatni. Ástæða þess getur einnig verið að 

týmól kristallar hafi fallið út í bómul. 30% týmól í vaselíni þótti því heppilegasta og 

stöðugasta formúleringin til að skoða betur í uppgufun. 

 Helstu niðurstöður varðandi endingu voru þær að losun týmóls hélst nokkuð 

jöfn yfir lengri tíma frá framleiðslu. Í flestum tilfellum úr tækjum, eyrnatöppum og af 

skífum mældist ekki marktækur munur á fyrstu 30 mínútna notkun og þeirrar fjórðu. 

Ekki fékkst marktækur munur meðaltal styrks á notkun tækis með 30% týmól í 

vaselíni á fyrsta degi (3,5 + 0,4 µg/mL) og einum degi eftir að það var útbúið og 
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prófað fyrst (3,2 + 0,3 µg/mL). Niðurstöður benda því til þess að lyfjagjafartækin væri 

hægt að nota nokkrum sinnum innan tveggja sólarhringa með nokkuð jafnri losun 

týmóls. Sömuleiðis fékkst ekki marktækur munur á losun týmóls úr  tæki með 30% 

týmól í etanóli á fyrsta degi (1,2 + 0,5 µg/mL) eða fjórum dögum eftir framleiðslu og 

fyrstu prófun (0,8 + 0,4 µg/mL), en gaf þó mjög lágan styrk. Einnig var skoðað hvort 

munur væri á uppgufun formúleringu af 30% týmól í vaselíni gerðri samdægurs eða 

tveggja vikna gamalli og enginn marktækur munur mældist. Formúleringin geymist 

því vel í lokuðum glerumbúðum en líklega þyrfti alltaf að pakka eyrnatöppunum í 

loftþéttar umbúðir eða loka uppgufunarsvæðinu vel eftir framleiðslu og fram að þeim 

tíma sem nota ætti tapana.   

 Hitastig skiptir miklu máli fyrir uppgufun týmóls því gufuþrýstingur þess 

eykst með hitastigi. Gufuþrýstingurinn eykst meira eftir því sem efnið er hitað nær 

bræðslumarki þess sem er mikilvægt í tilfelli týmóls þar sem bræðslumark þess er 

einungis 51°C. Í niðurstöðum Brynju úr uppgufunarprófi í lokuðu kerfi, Franz 

flæðisellur með sílikon himnu, var flæðihraði 30% týmóls í vaselíni rúmlega tvöfalt 

meiri við 37-39°C (4,31�10-5 g/klst�cm2) en við stofuhita (1,91�10-5 g/klst�cm2) 

(Jóhannsdóttir, 2015a). Þegar mældur var uppsafnaður styrkur yfir tíma af 30% týmól 

í vaselíni af skífum, sjá mynd 28, mældist rúmlega helmingi hærri styrkur við hvern 

tímapunkt eftir uppgufun við 35°C en við stofuhita. Í bakteríutilraun in vitro með 

meðhöndlun tækja, eyrnatappa og skífa við 37°C fékkst enn hærri uppsafnaður 

styrkur sem gefur í skyn að hver gráða á þessu hitastigsbili skiptir máli fyrir uppgufun 

týmóls enda er það í samræmi við fræðin. Hitastig hafði þó ekki marktæk áhrif á 

uppgufun 30% týmóls í vaselíni úr tæki þar sem meðaltals styrkur eftir 30 mínúta 

notkun við 35°C mældist (3,0 + 0,2 µg/mL). Svo virðist vera að takmörkuð uppgufun 

náist úr tæki og að umhverfishitastig hafi minni áhrif á uppgufun úr tæki.  

 Notkun eyrnatappa með 30% týmól í vaselíni við stofuhita gaf hæsta meðaltals 

styrk eftir 30 mínútna notkun (59,9 + 10,5 µg/mL). Með eyrnatöppum kom í ljós að 

nálægð við yfirborð vatns (minna loftrúmmál) skipti einnig máli fyrir uppgufun yfir í 

vökvann. Prófaðir voru tveggja (4,5 mm þvermál) og þriggja laga eyrnatappar (3,5 

mm þvermál). Betri niðurstöður fengust með þriggja laga eyrnatöppum þrátt fyrir 

minna yfirborðsflatarmál uppgufunar en þeir náðu nær yfirborði vatns. Einnig fékkst 

betri lokun míkrótíterbakka með þriggja laga töppum sem hefur áhrif á lokun 

kerfisins. Framkvæmd var aukatilraun í lok verkefnis, niðurstöður má sjá í viðauka E, 

þar sem athugað var áhrif mismunandi loft- og vökvarúmmáls á uppgufun 30% 
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týmóls í vaselíni af skífum. Í ljós kom að þegar loftrúmmál var minnkað (og 

vökvarúmmál aukið um leið) þá jókst magnið sem komst yfir í vökvann. Frekari 

rannsóknir þarf til að skoða þessi áhrif frekar þar sem aðeins einum þætti er breytt í 

einu. 

 Marktækur munur mældist á milli uppgufunar 30% týmóls í vaselíni í 30 

mínútur úr tæki og eyrnatöppum (P < 0,00001), úr tæki og af skífum (P < 0,00001) og 

úr eyrnatöppum og af skífum (P < 0,0001), sjá mynd 35. Eyrnatappar með 9,6 mm2 

yfirborðsflatarmál gáfu mesta uppgufun, þar á eftir skífur með 28,2 mm2 

yfirborðsflatarmál og síðast tæki.  

 
Mynd 35. Uppgufun 30% týmóls í vaselíni í 30 mínútur úr tæki, eyrnatöppum og af 
skífum. Súluritið sýnir meðaltal styrks og staðalfrávik frá meðaltali.  

 Niðurstaðan er sú að yfirborðsflatarmál er ekki það eina sem skiptir máli fyrir 

uppgufun týmóls heldur einnig loftrúmmál sem týmól þarf að metta, hitastig og 

rúmmál sýkts vökva í miðeyra. Því meira flatarmál, því meiri uppgufun og því minna 

loftrúmmál, því fljótar að mettast. Fyrir uppgufun úr tæki er loftrúmmálið mikið því 

formúleringin er inni í tækinu og týmól þarf að flæða í gegnum mjó göng og metta 

loftrúmmálið áður en það fer yfir í vökvann. Fyrir uppgufun úr eyrnatappa er 

formúleringin hins vegar mun nær vökva yfirborðinu. Hægt er að nota þessar 

niðurstöður til hönnunar á hentugu lyfjagjafartæki sem nær sem næst hljóðhimnu, 

með yfirborðsflatarmál týmóls formúleringu eins stórt og hægt er til að ná betri 

uppgufun á týmóli.  
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5.4 Magngreining týmóls í vaselíni 

Markmið var að sjá hvort að týmól væri ekki að haldast í formúleringunni vegna 

rokgirni þess. Mælt var 30%, 50% og 70% týmól í vaselíni og í öllum tilfellum 

mældist hlutfall af áætluðum styrk yfir 100% (113%, 109% og 112%). Ástæða þess 

getur meðal annars verið vegna þess að við undirbúning sýna til að mæla á HPLC var 

týmól í vaselíni leyst upp, hitabað var notað og tvær þynningar gerðar sem geta valdið 

skekkju. Erfitt er að skýra út hvers vegna magn týmóls mælist meira en áætlað er, en 

magnið mælist við ásættanlegt og er nægilega nákvæmt fyrir þær prófanir sem gerðar 

voru á þessum formúleringum.  

5.5 Ákvörðun drápskúrvu týmóls 

Tilraun var framkvæmd til að vita hvaða styrkleika týmóls og meðhöndlunarlengd 

þyrfti að ná í rækt til að ná fram drápi pneumókokka af hjúpgerð 19F og velja út frá 

því hvaða formúleringar og lyfjagjafartæki skyldi nota í in vitro bakteríuprófunum 

miðað við niðurstöður magngreiningar týmóls úr uppgufun í lokuðu kerfi. Prófaðir 

voru tólf styrkleikar af týmól blönduðu æti frá 0–512 µg/mL með meðhöndlun í 30 

mínútur til að fá mynd á drápskúrvuna. Tilraunin gekk ekki nægilega vel þar sem 

einungis fékkst 100% dráp í hæsta styrk, 512 µg/mL, og aðeins 69% lækkun með 

þeim næst hæsta, 256 µg/mL. Niðurstöður benda því til þess að þurfi að ná nokkuð 

háum styrk til að ná fram drápi eða lengri meðhöndlunartíma. Tilraunina hefði þurft 

að endurtaka með enn hærri styrkleikum, með þéttara millibili og fleiri meðhöndlunar 

tímapunktum en ekki fékkst tími í það en sá hluti tilraunarinnar var framkvæmdur á 

Sýklafræðideild Landspítalans. 

 Helsta vandamál tilraunarinnar var að leysa týmól upp í C+Y ætinu en leysa 

þurfti það upp í 0,5 mL af etanóli fyrst og þynna síðan. Samt sem áður þegar C+Y æti 

var bætt í skyggðist lausnin aðeins og því ekki fullkomnlega ljóst hvort allt týmólið 

hafi verið uppleyst í ætinu þegar tilraun var framkvæmd. Ekki var hægt að nota meira 

etanól til að leysa upp týmól þar sem það hefði hugsanlega haft áhrif á 

bakteríuvöxtinn. Degi síðar var týmól bætt æti þó alveg tært. Ákveðið var að mæla 

styrk týmóls í týmól bættu C+Y ætunum á HPLC tæki fjórum dögum eftir 

framkvæmd tilraunar (geymd í kæli til að koma í veg fyrir uppgufun) og mældust þau 

flest aðeins veikari að styrkleika en þau áttu að vera, t.d. mældist 512 µg/mL einungis 

72% af áætluðum styrk (367 µg/mL) og 256 µg/mL 70% af áætluðum styrk (180 
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µg/mL). Eitthvað týmól gæti hafa gufað upp þrátt fyrir geymslu í kæli og annar 

möguleiki er að týmól hafi aðsogast í gúmmítappa hettuglasa. Mæld gildi og hlutfall 

af áætluðum styrk (%) má sjá í viðauka C.  

5.6 Prófun á bakteríudrepandi virkni týmóls í svifvexti með skífum, 

eyrnatöppum og tækjum ásamt magngreiningu 

Katrín Rún, meistaranemi í lífeindafræði, framkvæmdi árið 2015 samskonar tilraun 

með 20% týmól í vaselíni á skífum gegn 50 µL af þynntri bakteríulausn í 400 µL 

míkrótíterbökkum. Meðhöndlun í míkrótíterbökkum við 37°C hafði lítil sem engin 

áhrif fyrstu 15 mínúturnar en eftir 30 mínútna meðferð fékkst 98,93% dráp á 

pneumókokkum af hjúpgerð 19F. Styrkur týmóls í 50 µL C+Y bakteríuæti eftir 30 

mínútna meðhöndlun mældist að meðaltali 326 µg/mL. Meðhöndlun með 20% týmól 

í vaselíni hafði þó engin drápsáhrif á bakteríuræktir við stofuhita eða 30°C 

(Jóhannsdóttir, 2015b). Í verkefni Brynju og Katrínar var frumgerð eyrnatappa prófuð 

(frauðtappar með pólýprópýlen röri, silfurhúðuðu málmröri eða sterlingsröri) sem 

innihéldu 20% týmól í vaselíni gegn 100 µL af þynntri bakteríulausn. Marktækt 

bakteríudráp, 99,99% lækkun, fékkst eftir 30 mínútna meðhöndlun með 20% týmól í 

vaselíni í frauðeyrnatappa með pólýprópýlen röri. En einungis tvær mælingar voru á 

bakvið þá niðurstöðu og í öðrum tilraunum fékkst ekkert dráp og því erfitt að byggja 

mikið á þeim tilraunum. Ekki var mældur sá styrkur sem komst í ætið. Niðurstaða 

Brynju var að ekki hafi verið nægilega þétt lokun míkrótíterbakka með 

eyrnatöppunum og því hafi ekki mælst marktækt dráp með hinum gerðum 

frauðeyrnatappanna (Jóhannsdóttir, 2015a; Jóhannsdóttir, 2015b).   

 Í ljósi tilrauna Brynju og Katrínar var ákveðið að prófa 30% týmól í vaselíni í 

tæki, eyrnatappa með þéttari lokun og af skífum í  in vitro prófun á bakteríudrepandi 

virkni. Einnig var ákveðið að prófa 30% týmól í salisýlaldehýði í tæki, þrátt fyrir 

tiltölulega litla uppgufun og óhentugt lyfjaform, til að sjá hvort samverkandi áhrif 

yrðu á bakteríudrepandi áhrifum týmóls og salisýlaldehýðs. Marktækt bakteríudráp (P 

< 0,001), 99,4% lækkun, fékkst með meðhöndlun 30% týmól í vaselíni af skífum í 60 

mínútur. 84,3% lækkun fékkst með meðhöndlun 30% týmól í vaselíni í eyrnatappa í 

60 mínútur, en ekki marktækt dráp.  

 Niðurstöður magngreiningar úr 100 µL bakteríuæti, sjá mynd 33, voru í 

samhengi við bakteríudrápið þar sem hæsti styrkur mældist eftir meðhöndlun með 
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30% týmól í vaselíni af skífum, 149 µg/mL eftir 30 mínútur og 305 µg/mL eftir 60 

mínútur. Þar á eftir mældist styrkur 30% týmóls í vaselíni úr eyrnatöppum, 86 µg/mL 

eftir 30 mínútur og 155 µg/mL eftir 60 mínútur. Þessar niðurstöður passa við 

rannsókn Inouye og fleiri þar sem MIC fyrir týmól gegn helstu öndunarfærasýklum, 

m.a. pneumókokkum, mældist 200–400  µg/mL (Inouye, Yamaguchi, og fleiri., 

2001). Möguleg ástæða þess að hærri styrkur mælist eftir uppgufun af skífum en úr 

eyrnatöppum (öfugt við niðurstöður magngreiningar í lokuðu kerfi) gæti verið sú að 

eyrnatapparnir voru opnir báðu megin, þ.e. með gat í gegn, og því alltaf eitthvað sem 

gufar upp í andrúmsloftið líka en ekki bara inn í kerfið. Einnig er möguleiki að týmól 

aðsogist að einhverju leyti í eyrnatappana. Því hafi uppgufun úr eyrnatöppum ekki 

náð nægilegum styrk til að hefta bakteríuvöxt.  

 Magngreining var gerð til samanburðar á uppgufun 30% týmóls í vaselíni af 

skífum með 127 mm sílikon himnu á milli við 37°C í 8 klukkustundir, sjá mynd 29. 

Miðað við þær niðurstöður ætti styrkur eftir uppgufun í 1 klukkustund að vera 29,3 

µg/mL og því rúmlega 10 sinnum lægri styrkur en án himnu. Hljóðhimnan er þó 

misþykk og ekki 127 mm þykk yfir alla himnuna, svo flæðið gæti verið meira. 

Himnurnar eru ekki sambærilegar við hljóðhimnu en eru oft notaðar sem módel til að 

mæla flæði lyfja í gegnum fitusækna himnu. Það má því áætla að lengri 

meðhöndlunartíma þurfi en 60 mínútur  í raunverulegu tilfelli þegar hljóðhimna er á 

milli. Lengri tími en 1 klukkustund er á mörkunum að vera hentug meðferð hjá 

börnum en hægt væri t.d. að dreifa notkuninni yfir daginn, sem dæmi hálftíma í senn 

þar sem nokkuð stöðug losun fæst yfir ákveðinn tíma.  

 Hanna þarf betra lyfjagjafartæki, þar sem skífur ganga ekki sem 

lyfjagjafartæki in vivo, sem nær að uppgufa nægilega miklu týmóli til að ná rúmlega 

300 µg/mL styrk til að valda bakteríudrápi. Lyfjagjafartækið þarf að ná sem næst 

hljóðhimnu með yfirborðsflatarmál týmóls í vaselíni eins stórt og hægt er þannig 

týmól nái fljótar að metta loftrúmmálið og flæða yfir hljóðhimnu yfir í bakteríuvökva. 

Hafa þarf í huga efnisval til að koma í veg fyrir aðsog týmóls og magn formúleringar 

skiptir einungis máli upp á endinguna hvað varðar daga eða vikur.  
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6 ÁLYKTANIR 

Markmiðið var að þróa eyrnatappa eða hentugt lyfjagjafartæki sem myndi gufa upp 

nægilega miklu týmóli til að drepa bakteríur í svifrækt. Til þess þurfti að finna 

hentuga samsetningu hvað varðar styrkleika týmóls, burðarefni og lyfjagjafartæki sem 

einfalt væri í notkun. Helstu ályktanir eru eftirfarandi: 

I.  Uppgufun týmóls er ekki línuleg eftir hækkandi styrkleika. 30% týmól í 

vaselíni gaf stöðuga og mesta uppgufun án þess að hætta væri á útfellingu 

kristalla.  

II.  Uppgufun var mest af skífum og úr eyrnatappa, en minnst úr tæki. Hanna þarf 

hentugt lyfjagjafartæki  sem nær sem næst hljóðhimnu til að minnka 

loftrúmmál sem týmól þarf að metta og með yfirborðsflatarmál uppgufunar 

sem stærst til að hámarka uppgufun.  

III.  Marktækt bakteríudráp (P < 0,001), 99,4 + 0,7 % lækkun í bakteríuvexti 

miðað við ómeðhöndlaða rækt, fékkst með meðhöndlun 30% týmóls í vaselíni 

af skífum í 60 mínútur þar sem styrkur týmóls mældist 304,6 + 14,9 µg/mL.  

Niðurstöður verkefnisins benda til þess að meðferð við bráðri miðeyrnabólgu með 

týmól eyrnatöppum sé möguleg þar sem upphaflegum markmiðum verkefnis var náð. 

Næstu skref er að hanna lyfjagjafartæki með efnisval og áður nefnda þætti í huga og 

prófa virkni þeirra in vitro og þá væri hægt að taka ákvörðun um klínískar prófanir.  
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9 VIÐAUKAR 

9.1 Viðauki A: C+Y æti – Fljótandi æti fyrir pneumókokka 

1. C Medium (pH 8 eða  6,6. Geymt við 4°C) 
Pre C       400 mL 
Supplement      13,0 mL 
Glutamine (1mg/mg)     0,010 g  
Adams III       10 mL 
Pyruvat (2%)      5,0 mL 
1 M KPO4 buffer (pH 8 eða 6,6)   15,0 mL 
Alls       453 mL 

Filtrerað.  

2. C+Y Medium 
C medium      453 mL 
Bacto Yeast Extract (5%)    10 mL 

3. PreC (Geymt við stofuhita) 
Sodium acetat (anhydrous)    2,42 g 
Difco Casamino Acids    10,0 g 
L Tryptophan      0,01 g 
L Cystein HCL     0,1 g 
Eimað vatn      2,0 L 

Lausn hituð og hrært í með segulhræru á hitaplötu. Sýrustig á að vera 7,4 – 7,6 (bæta 

HCl eða NaOH lausn út í til að ná því réttu). Autoklavað.  

4. Adams I (flaska geymd innpökkuð í álpappír við 4°C) 
Nicotinic acid      30,0 mg 
Pyridoxine      35,0 mg 
Ca-Pantothenate     120,0 mg 
Thiamine-HCl      32,0 mg 
Riboflavin      14,0 mg 
Biotin (0,5 mg/mL)     0,06 mL 
Eimað vatn      200,0 mL 

Filtrerað.  
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5. Adams II (geymt við herbergishita) 
FeSO4�7H2O      50,0 mg 
CuSO4�5H2O      50,0 mg 
ZnSO4�7H2O      50,0 mg 
MnCl2�4H2O      20,0 mg 
HCl í fljótandi formi     1,0 mL 
Eimað vatn      100,0 mL 

Autoklavað.  

6. Adams III (flaska geymd innpökkuð í álpappír við 4°C) 
Aspargine      800,0 mg 
Choline      80,0 mg 
CaCl2 (1%)      0,64 mL 
Adams I      64,0 mL 
Adams II      16,0 mL 
Eimað vatn      400,0 mL 

Filtrerað.  

7. Supplement (geymt við 4°C) 
3 in 1 salt      60,0 mL 
Glucose (20%)     120,0 mL 
Sucrose (20%)      6,0 mL 
Adenosine (2 mg/mL)     120,0 mL 
Uridine (2 mg/mL)     120,0 mL 

Filtrerað.  

8. 3 in 1 salt 
MgCl2�6H2O      100,0 g 
CaCl2 (anhydrous)     0,5 g 
MnSO4�4H2O (0,1 M)     0,2 mL 
Eimað vatn      1,0 L 

Autoklavað.  
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9. 1M fosfat buffer (KPO4) pH 8 
KH2PO4 buffer: 

KH2PO4      13,61 g 
Eimað vatn      100,0 mL 

Na2HPO4�2H2O buffer: 

Na2HPO4�2H2O     178,05 g 
Eimað vatn      1,0 L 

Bufferunum tveimur blandað saman í hlutföllunum:  

KH2PO4 buffer     37,0 mL 
Na2HPO4�2H2O buffer    963,0 mL 

Autoklavað.  
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9.2 Viðauki B: Uppgufunarpróf II og III: Áhrif tækis á 

uppgufunarhraða 

Uppgufunarpróf II: Magn uppgufað af 100 µL (u.þ.b. 80 mg) 10% týmól í etanóli úr 

bikarglasi og tæki.  

10% týmól í 
etanóli  

Magn uppgufað (mg) á hverjum tímapunkti (mín.) 

15 30 45 60 75 90 120 180 

Bikarglas 1 11,4 23,1 34,2 45,2 55,1 63,8 71,5 72,0 

Bikarglas 2 9,6 20,8 30,2 40,2 49,1 57,8 69,2 71,4 

Bikarglas 3 10,3 22,5 32,2 43,0 52,5 61,2 69,9 70,5 

𝐱 + s 
10,4 + 

0,9 
22,1 + 

1,2 
32,2 + 

2,0 
42,8 + 

2,5 
52,2 + 

3,0 
60,9 + 

3,0 
70,2 + 

1,2 
71,3 + 

0,8 

Tæki 1 0,6 1,8 2,8 4,2 5,4 6,8 9,3 14,7 

Tæki 2 0,5 1,3 1,8 2,6 3,8 4,6 6,1 9,5 

Tæki 3 0,4 0,9 1,8 2,6 3,3 3,9 5,1 8,4 

𝐱 + s 
0,5 + 
0,1 

1,3 + 
0,5 

2,1 + 
0,6 

3,1 + 
0,9 

4,2 + 
1,1 

5,1 + 
1,5 

6,8 + 
2,2 

10,9 + 
3,4 
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Uppgufunarpróf III: Magn uppgufað af 100 µL (u.þ.b. 80 mg) etanóls úr bikarglasi og 

tækjum.  

100% 
etanól 

Magn uppgufað (mg) á hverjum tímapunkti (mín.) 

15 30 45 60 90 120 240 305 1426 1591 

Bikar-
glas 1 

15,8 30,2 45,2 60,0 84,5 84,6 84,6 84,6 85,0 85,2 

Bikar-
glas 2 

15,5 30,1 45,1 59,7 82,4 82,7 82,6 82,8 82,8 82,7 

Bikar-
glas 3 

19,1 38,1 57,0 75,4 79,3 79,3 79,3 79,3 79,5 79,4 

𝐱 + s 
16,8 
+ 2,0 

32,8 
+ 4,6 

49,1 
+ 6,8 

65,0 
+ 9,0 

82,1 
+ 2,6 

82,2 
+ 2,7 

82,2 
+ 2,7 

82,2 
+ 2,7 

82,4 + 
2,8 

82,4 + 
2,9 

Tæki 1 0,5 1,4 2,0 3,0 4,7 6,1 13 16,5 77,1 78,4 

Tæki 2 0,8 1,2 2,2 3,0 4,5 6,1 12,9 16,4 78,1 78,7 

Tæki 3 0,2 1,2 1,8 3,0 4,8 6,7 14,5 18,6 77,7 78,4 

𝐱 + s 
0,5 + 
0,3 

1,3 + 
0,1 

2,0 + 
0,2 

3,0 + 
0 

4,7 + 
0,2 

6,3 + 
0,3 

13,5 
+ 0,9 

17,2 
+ 1,2 

77,6 + 
0,5 

78,4 + 
0,4 

Tæki 1 
m/hindr
un 

0,1 1,2 1,8 2,8 4,2 5,9 12,4 15,7 75,0 79,5 

Tæki 2 
m/hindr
un 

0,2 1,1 2,2 2,9 4,6 5,3 12,7 16,1 75 78,2 

Tæki 3 
m/hindr
un 

0,3 1,1 1,9 2,8 4,3 6,5 11,7 14,6 70,4 77,6 

𝐱 + s 
0,2 + 
0,1 

1,1 + 
0,1 

2,0 + 
0,2 

2,8 + 
0,1 

4,4 + 
0,2 

5,9 + 
0,6 

12,3
+ 0,5 

15,5 
+ 0,8 

73,5 + 
2,7 

78,4 + 
1,0 
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9.3 Viðauki C: Ákvörðun drápskúrvu týmóls 

Líftalning baktería þar sem þyrpingar eru 0-150 eftir meðhöndlun pneumókokka af 

hjúpgerð 19F með týmól blönduðu æti í 0 og 30 mínútur. Talningar sýna fjölda 

bakteríu þyrpinga sem ræktuðust upp úr bakteríulausn 18-24 klukkustundum eftir 

sáningu. Tómir dálkar tákna fjölda þyrpinga yfir >150. 

0 mínútur 
Þynningar 

Styrkur týmóls blandaðs ætis (µg/mL) / Talningar 

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 0,5 0 

1             

10             

100 23            

1000 2 21 7 13 12 16 14 15 14 25 13 12 

10.000 0 0 3 2 0 2 1 2 0 3 2 2 

100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

30 mínútur 
Þynningar 

Styrkur týmóls blandaðs ætis (µg/mL) / Talningar 

512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 0,5 0 

1 0            

10 0            

100 0 30 80          

1000 0 3 7 12 13 7 13 18 10 8 7 15 

10.000 0 1 0 1 2 3 5 1 2 0 1 3 

100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Magngreining var gerð á týmól bætta C+Y ætinu 4 dögum eftir framkvæmd tilraunar 

(lausnir geymdar í kæli). Skekkja er í mælingum því mæla þarf sýni innan sólarhrings 

vegna uppgufun týmóls.  

Áætlaður styrkur 
(µg/mL) 

Mældur styrkur 
(µg/mL) 

Hlutfall af áætluðum 
styrk (%) 

0,5 2,0 404 
1 1,9 190 
2 2,9 143 
4 4,9 123 
8 7,0 87 

16 14,1 88 
32 20,7 65 
64 61,1 96 

128 115,7 90 
256 180,1 70 
512 367,1 72 
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9.4 Viðauki D: Prófun á bakteríudrepandi virkni týmóls í svifvexti 

með skífum, eyrnatöppum og tækjum ásamt magngreiningu 

Líftalning baktería þar sem þyrpingar eru 0-150 eftir meðhöndlun pneumókokka af 

hjúpgerð 19F með 30% týmól í vaselíni í tæki, eyrnatöppum og af skífum eða 30% 

týmól í salisýlaldehýði í 30 og 60 mínútur. Talningar sýna fjölda bakteríu þyrpinga 

sem ræktuðust upp úr bakteríulausn 18-24 klukkustundum eftir sáningu. Tómir dálkar 

tákna fjölda þyrpinga yfir >150. 

 Eftir 30 mínútna meðhöndlun: 

30 mínútur 
Þynningar 

30% týmól í vaselíni í tæki númer / Talningar 

1 2 3 4 

1     

10     

100     

1000 43 40 26 36 

10.000 8 2 1 5 

 

30 mínútur 
Þynningar 

30% týmól í vaselíni í eyrnatappa númer / Talningar 

1 2 3 4 

1     

10     

100     

1000 34 36 19 41 

10.000 8 7 3 5 

 

30 mínútur 
Þynningar 

30% týmól í vaselíni á skífu númer / Talningar 

1 2 3 4 

1     

10     

100     

1000 20 19 15 17 

10.000 4 0 2 4 

 

 



 

 I 

 

30 mínútur 
Þynningar 

Ómeðhöndlað æti númer / Talningar 

1 2 3 4 

1     

10     

100     

1000 41 31 44 38 

10.000 6 3 3 8 

 

Eftir 60 mínútna meðhöndlun: 

60 mínútur 
Þynningar 

30% týmól í vaselíni í tæki númer / Talningar 

1 2 3 4 

1     

10     

100     

1000 34 30 28 26 

10.000 8 2 4 8 

 

60 mínútur 
Þynningar 

30% týmól í vaselíni í eyrnatappa númer / Talningar 

1 2 3 4 

1     

10     

100  45  44 

1000 18 4 8 8 

10.000 1 1 0 2 

 

 

30 mínútur 
Þynningar 

30% týmól í salisýlaldehýði númer / Talningar 

1 2 3 4 

1     

10     

100     

1000 24 33 22 28 

10.000 5 5 2 2 
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60 mínútur 
Þynningar 

30% týmól í vaselíni á skífu númer / Talningar 

1 2 3 4 

1 0 0   

10 0 0 70 42 

100 0 0 11 6 

1000 0 0 1 0 

10.000 0 0 0 0 

 

 

60 mínútur 
Þynningar 

Ómeðhöndlað æti númer / Talningar 

1 2 

1   

10   

100   

1000 36 42 

10.000 7 10 

Dæmi um talningu af agarskál, meðhöndlun með 30% týmól í vaselíni af skífum í 60 

mínútur, þar sem engin þyrping var til staðar.  

 

  

60 mínútur 
Þynningar 

30% týmól í salisýlaldehýði í tæki númer / Talningar 

1 2 3 4 

1     

10     

100     

1000 32 30 26 36 

10.000 7 4 5 3 
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Magngreining var gerð í samskonar bökkum án bakteríulausnar (bara æti) eftir 

meðhöndlun með 30% týmól í vaselíni í tæki, eyrnatappa, af skífum og 30% týmól í 

salisýlaldehýði í tæki í 30 og 60 mínútur. Gildi reiknuð út frá eftirfarandi 

staðalkúrvum.  

Formúlering og lyfja-
gjafartæki 

Styrkur (µg/mL) eftir 
30 mínútur 

Styrkur (µg/mL) 
eftir 60 mínútúr 

30% T/V tæki 1 40,1 66,6 

30% T/V tæki 2 33,4 55,9 

30% T/V tæki 3 33,9 59,1 

30% T/V tæki 4 36,0 59,7 

Meðaltal + staðalfrávik 35,8 + 3,0 60,2 + 4,5 

30% T/V eyrnatappi 1 77,5 173,6 

30% T/V eyrnatappi 2 48,8 100,4 

30% T/V eyrnatappi 3 99,2 189,6 

30% T/V eyrnatappi 4 118,8 157,0 

Meðaltal + staðalfrávik 86,1 + 30,0 155,2 + 38,8 

30% T/V skífa 1 149,2 282,7 

30% T/V skífa 2 151,0 314,1 

30% T/V skífa 3 157,0 312,1 

30% T/V skífa 4 139,2 310,8 

Meðaltal + staðalfrávik 149,1 + 7,3 304,9 + 14,9 

30% T/S tæki 1 4,5 6,9 

30% T/S tæki 2 5,5 9,3 

30% T/S tæki 3 4,6 8,2 

30% T/S tæki 4 4,4 6,7 

Meðaltal + staðalfrávik 4,8 + 0,5 7,8 + 1,2 
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9.5 Viðauki E: Aukatilraun - Áhrif mismunandi vökva- og 

loftrúmmáls á uppgufun 30% týmóls í vaselíni af skífum 
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