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ÁGRIP 
 

Munndreifitafla er fast lyfjaform sem komið er fyrir í munnholi og sundrast eða leysist 

upp með tilkomu munnvatns á stuttum tíma. Markmið verkefnisins var að þróa 

munndreifitöflur til staðbundinnar lyfjagjafar sem innihalda lyfjaefni sem eru torleyst í 

vatni. Til að bæta leysni lyfjaefnanna í vatni innihalda munndreifitöflurnar sýklódextrín 

og vatnsleysanlegar fjölliður.  

 Gerðar voru fasa leysni rannsóknir til að kanna áhrif þriggja sýklódextrína á 

leysanleika dexametasóns, tríamsínólóns og ketókonazóls í vatni. Sama aðferð var 

notuð til að kanna áhrif vatnleysanlegra fjölliða á leysni lyfjaefnanna í sýklódextrín 

vatnslausnum. Munndreifitöflur voru framleiddar með frostþurrkun. 

Sundrunarmælingar og leysnihraðapróf voru síðan framkvæmdar á töflunum til að 

athuga eiginleika þeirra. 

 Náttúrulegu γ-sýklódextrín og hýdroxýprópýl afleiðurnar hýdroxýprópýl-β-

sýklódextrín og hýdroxýprópýl-γ-sýklódextrín bættu leysni lyfjaefnanna í vatnslausn. 

Vatnleysanlegu fjölliðurnar hýdroxýprópýlmetýlsellulósi, pólývinýlpyrrólidón 

mólþyngd 360.000 og mólþyngd 40.000 bættu leysni tríamsínólóns í sýklódextrín 

vatnslausnum. Þróunin á munndreifitöflum tókst vel en lokaafurðin innihélt γ-

sýklódextrín og fjölliðublöndu. Töflurnar sundruðust á tilsettum tíma og voru nægilega 

harðar til að þola almenna meðhöndlun. Niðurstöður verkefnisins gefa góðan grunn 

fyrir áframhaldandi þróun á munndreifitöflunum. 
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ABSTRACT 
 

Orodispersible tablets are a solid dosage form intended to be placed in the mouth where 

they disperse or dissolve rapidly. The aim of the study was to develop orodispersible 

tablets for localized delivery of drugs practically insoluble in water, in the oral cavity. 

To increase the solubility of these drugs cyclodextrin and water soluble polymers are 

added to the tablets. 

 The effect of cyclodextrin on the solubility of dexamethasone, triamcinolone and 

ketoconazole in water or aqueous cyclodextrin solutions was determined by phase 

solubility study. The same method was used to determine the effect of water soluble 

polymers on the solubility of drugs in aqueous cyclodextrin solutions. The 

orodispersible tablets were produced by lyophilization (also termed freeze drying). The 

disintegration and dissolution properties of the tablets studied and evaluated. 

 Natural γ-cyclodextrin and the hydroxypropyl derivatives hydroxypropyl-β-

cyclodextrin and hydroxypropyl-γ-cyclodextrin improved the solubility of the drug in 

water. The water soluble polymers hydroxypropylmethylcellulose, polyvinylpyrrolidon 

mol wt. 360,000 and mol wt. 40,000 were shown to improve the solubility of 

triamcinolon in an aqueous cyclodextrin solution. The development of orodisperible 

tablet was successful and its properties were acceptable. The final result contains γ-

cyclodextrin and a mixture of polymers. These results give a good base for continuing 

development of the orodispersible tablets. 
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1.  INNGANGUR 

1.1  Munnhol 

1.1.1  Munnhol og bygging slímhimnu 

Lyfjagjöf um munn er aðgengileg og auðveld leið fyrir neytandann. Munnholið er því 

ákjósanlegur valmöguleiki hvort sem um er að ræða staðbundna lyfjagjöf eða almenna. 

Lyf sem verka á eða fara gegnum slímhimnu munnholsins hafa ýmsa kosti, til dæmis 

þurfa þau ekki að þola lágt sýrustig magans, umbrot lifur við fyrstu umferð, blóðrennsli 

er nægilegt og slímhimna munnholsins er tiltölulega gegndræp (Hao & Heng, 2003). 

Munnholið er hins vegar fremur lítið svæði en heildarflatarmál þess er aðeins um 215 

cm
2
 (Collins & Dawes, 1987) og samanstendur af framgómi, gómfillu, kinnum, tungu, 

vörum, munnbotni, tannholdi og tönnum (Zhang, Zhang, & Streisand, 2002).  

Undir lagi af slími kemur ysta lag 

slímhimnu munnsins sem er lagskipt flöguþekja 

en ásamt þekjufrumum má þar meðal annars finna 

Langerhans frumur, þreififrumur, litfrumur og 

eitilfrumur. Flöguþekjan hylur lag af þéttum 

bandvef (e. lamina propria), á milli þeirra er 

grunnlag (e. basement membrane, basal lamina) 

eins og sjá má á mynd 1. Frumurnar í grunnlaginu skipta sér ört í skjóli ysta 

þekjulagsins og viðhalda með því byggingu vefsins. Bandvefurinn veitir þekjulaginu 

stuðning og liggja þar um blóðæðar, sogæðar og taugaþræðir. Innst kemur síðan 

slímbeður (e. submucosa) sem inniheldur blóðæðar, fitu og kirtla (Winning & 

Townsend, 2000).  

Samsetning þekjuvefsins og þykkleiki slímhúðar er mismunandi eftir 

staðsetningu. Álagsstaðir munnholdsins, tannholdið og framgómur, eru þaktir hyrnishúð 

(e. keratinization). Yfirborð tungunnar inniheldur þekjuvef með og án hyrnishúðar en 

restin af slímhúð munnsins er án hyrnishúðar. Sá hluti þekjuvefs sem er án hyrnishúðar 

er gegndræpari fyrir vatni en sá hluti sem hefur hana. Þykkleiki slímhimnunnar er allt 

frá því að vera 100 µm þar sem hún er þynnst og að 800 µm í kinnum einstaklinga þar 

sem hún er þykkust. Endurnýjun á þekjuvef kinnanna er hröð eða um 3-8 dagar. 

Slímhimnan þarf því alla jafna stuttan tíma til að jafna sig eftir álag eða skemmdir af 

völdum efna og örvera (Bruschi & Freitas, 2005; Hao & Heng, 2003).    

Mynd 1. Bygging slímhimnu. Breytt mynd 

frá heimild (Hao & Heng, 2003) 
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1.1.2  Munnvatn og slímlag 

Munnvatni er seytt af litlum munnvatnskirtlum sem dreifðir eru víða um munnholið. 

Einnig eru paraðir stærri munnvatnskirtlar staðsettir á vanga, kjálkabarði og tungudal 

(Aps & Martens, 2005; Dawes, 2008). Munnvatn er um 99% vatnslausn með sýrustig á 

bilinu 5,5 – 7 (Bruschi & Freitas, 2005). Uppleyst í munnvatninu eru ólífrænar 

sameindir, lífræn efni, bakteríur, prótein, ensím og slím. Magn munnvatns hverju sinni 

er breytilegt yfir daginn og milli einstaklinga. Seyting þess getur verið örvuð eða 

minnkuð til dæmis fyrir tilstilli bragðs, lyktar, hormóna, tilfinninga eða lyfja. 

Heilbrigður einstaklingur undir eðlilegum aðstæðum getur myndað um 500 – 1500 mL 

af munnvatni á dag. Flæðihraði munnvatns getur verið frá 0 – 6 mL/mín. (Aps & 

Martens, 2005)  

Slímhimna munnholsins er þakin þunnu lagi af seigum vökva sem kallast slím. 

Tilgangur þess er margþættur en það spilar meðal annars stórt hlutverk við verndun 

slímhimnunnar gegn þurrki, umhverfisáhrifum og sjúkdómsvaldandi örverum (Tabak, 

Levine, Mandel, & Ellison, 1982). Slímið tekur einnig þátt í viðloðun frumna og smyr 

yfirborð himnunnar. Slíminu er seytt af slímkirtlum og munnvatnskirtlum 

slímhimnunnar (Bruschi & Freitas, 2005). 

Slím er vatnslausn sem inniheldur glýkóprótein, prótein, fituefni, sölt og ýmsar 

leifar frá slímhimnunni og umhverfinu. Glýkóprótein, músín, er aðaluppistaða slímsins 

og veitir slíminu seigfljótandi eiginleika. Próteinin innihalda hátt hlutfall af kolvetni 

sem mynda fásykrukeðjur próteinsins og geta verið ólíkar að stærð, samsetningu og 

hleðslu. Þær geta verið 3 - 16 sykrueiningar að stærð og hafa verið grófflokkaðar niður í 

þrjá flokka eftir því hvort um er að ræða hlutlausar keðjur, súlfat eða síalik sýru 

innihaldandi keðjur (Khanvilkar, Donovan, & Flanagan, 2001; Slomiany, Murty, 

Piotrowski, & Slomiany, 1996; Tabak, o.fl., 1982). Þykkt og þéttleiki slímlagsins, 

stærð, hleðsla, fitusækni og bindieiginleikar lyfjasameindar við slímlagið hafa áhrif á 

flæði sameindarinnar þar í gegn (Khanvilkar, o.fl., 2001). 

 

1.1.3  Leið lyfja um eða yfir slímhimnu 

Flutningsleiðir lyfja eru mismunandi og er um að ræða tvær leiðir, yfirfrumuflutning (e. 

trancellular) eða millifrumuflutning (e. paracellular). Vatnssæknar sameindir ferðast 

með millifrumuflutningi en þær fitusæknari með yfirfrumuflutningi. Svæði fyrir milli 
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frumuflutning er takmarkað sem leiðir til minna gegnflæði fyrir vatnssækin lyf. Til að 

auka gegnflæði lyfja um slímhimnu getur verið þörf á efnafræðilegum breytingum á 

lyfjasameindinni þannig að lyfjasameindin verði fitusæknari. Jónun lyfja getur haft áhrif 

á flæði lyfja um slímhimnuna. Þá er almennt miðað við að því stærri hluti lyfsins sem er 

ójónaður því meira flæði um himnu. Sýrustig lyfjaformsins getur þar skipt máli og taka 

verður tillit til leysanleika lyfsins í munnholinu, hversu auðveldlega það er frásogað og 

hvaða áhrif það getur haft á seytingu munnvatns (Hao & Heng, 2003). Lyf geta komist í 

eða yfir slímhimnuna með óvirkum flutningi, virkum flutningi eða með innfrumun 

(Bruschi & Freitas, 2005).  

Munnslímhimnan hefur rakt yfirborð og getur ásamt munnvatni hamlað aðgengi 

fitusækinna lyfja að slímhimnunni. Leysanleiki fitusækinna lyfja er yfirleitt lítill í 

vatnslausn sem leiðir til lægri styrks af frjálsum lyfjasameindum við slímhimnu (Zhang, 

o.fl., 2002). Hönnun lyfjaforms verður því að taka mið af því að lyfið þarf að vera 

leysanlegt í munnvatni til að frásog þess um slímhúð gangi hnökralaust fyrir sig.    

Sjúkdómar geta haft áhrif á þykkt þekjulags, gegndræpi munnslímhimnu og 

seytingu munnvatns sem taka verður tillit til við hönnun lyfjaforms sem ætlað er til 

gjafar í munnholi (Hao & Heng, 2003).  

 

1.1.4  Sjúkdómar í munni og lyfjagjöf  

1.1.4.1  Munnangur 

Munnangur eru algeng og oft á tíðum sársaukafull skemmd sem verður á þekju- og 

bandvef slímhimnu munnholsins. Munnangur getur verið allt frá því að vera 

smávægileg erting og bólga til djúps sárs. Margar orsakir liggja þar að baki en flokka 

má munnangur eftir því hvernig það kemur fram og framvindu þess. Skammvinnt 

munnangur hefur eins og gefið er til kynna skyndilegt upphaf og varir stuttan tíma, 

sjaldan lengur en í 2 vikur. Langvinnt munnangur getur verið lengi að þróast og varað í 

lengri tíma (Corcuera, Gomez, Moles, & Martinez, 2009a, 2009b). 

Algeng orsök skammvinnra sáramyndana eru áverkar á munnslímhimnunni. 

Áverkarnir geta komið fram við margar aðstæður líkt og notkun skarpra áhalda, hita, 

gervitanna, efna eða jafnvel við það að einstaklingur bíti harkalega í vör eða tungu. 

Síendurtekin munnangur (e. reccurent aphthous stomatitis) er önnur algeng gerð af 

skammvinnu munnangri. Það stafar af bólgusjúkdómi í munnholi af óþekktum orsökum. 
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Síendurtekin munnangur geta lýst sér sem stakt eða mörg sár sem koma fram einu sinni 

eða oftar. Þetta geta verið lítil sár sem myndast oftast á hluta slímhimnunnar sem er án 

hyrningshúðar. Einnig geta þetta verið stærri sár sem eru algeng á vörum, gómfillu og 

koki eða sáramyndanir sem líkjast herpes einkennum. Herpes einkennin lýsa sér sem 

mörg lítil sár sem geta runnið saman í þyrpingar. Skammvinnt munnangur getur einnig 

komið fram við ofnæmi og sem eitt af einkennum sjúkdóma. Þar má nefna 

blóðsjúkdóma eins og hvítblæði eða æðabólgusjúkdóminn Behçets (Corcuera, o.fl., 

2009a).  

 Skammvinn og langvinn munnangur geta orsakast af veiru og bakteríusýkingu 

sem getur verið staðbundin í munnholi eða komið fram við útbreidda sýkingu. Önnur 

gerð munnangurs sem getur flokkast undir báða flokka stafar af aukaverkunum eða 

milliverkunum lyfja. Hún lýsir sér sem einangrað sár á hlið tungunnar (Corcuera, o.fl., 

2009a, 2009b).   

 Flatskæningur (e. lichen planus) er langvinnur húð og munnslímhimnu 

sjúkdómur sem einkennist af hvítum rákum, bólgu og sáramyndun í munnholi. 

Helluroði (e. lupus erythematosus) er sjálfsofnæmissjúkdómur sem hefur einkenni lík 

og flatskæningur: hvítar rákir, roða, blæðingartilhneigð og sáramyndun í munnslímhúð. 

Langvinn blöðrusótt og slímhimnuhúðupphlaup eru sjúkdómar sem koma fram sem 

blöðrur í munnholi sem rofna og verða að sársaukafullu sári. Sjúkdómarnir tveir geta 

einnig lýst sér sem þrálátar flagnandi tannholdsbólgur. Aðrar orsakir langvinnra 

munnangra eru til dæmis Reiters sjúkdómurinn, berklar, eósínfíklafjölgun, sníklar og 

krabbamein í munni. Munnangur af völdum sveppasýkingar er sjaldgæft en kemur þá 

einna helst fram hjá ónæmisbældum og sykursjúkum sjúklingum (Corcuera, o.fl., 

2009b). 

1.1.4.2  Sveppasýking 

Sveppir eru hluti af normalflóru munnholsins en við réttar aðstæður geta þeir valdið 

sýkingu. Sveppasýking í munnholi er yfirleitt af völdum ættkvíslarinnar Candida en 

tegundir hennar safnast einna helst á yfirborði tungunnar (Ellepola & Samaranayake, 

2000). Flestar sveppasýkingar í munnholi eru af völdum Candida albicans 

tegundarinnar en aðrar tegundir sem þekktar eru að valda sýkingu í munnholi manna eru 

C. dubliniensis, C. famata, C. glabrata, C.guilliermondii , C. krusei, C. Parapsilosis og 

C. tropicalis. Hvítsveppasýkingu (e. candidosis) má flokka niður í sýkingu með roða, 
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sýndarhimnu og slímuþykkildi. Þær geta verið skammvinnar eða langvinnar sýkingar. 

Einnig eru til hvítsveppatengdar sýkingar. Algengustu sýkingarnar sem eru tengdar 

hvítsveppasýkingu eru munnviksbólga og mið-tígultungubólga (Niimi, Firth, & Cannon, 

2010). Þessar sýkingar eru flokkaðar sem fyrsta stigs staðbundinnar sýkingar (Ellepola 

& Samaranayake, 2000). 

 Hvítsveppasýking með roða getur verið einkennalaus eða getur komið fram sem 

brennandi tilfinning í munnholi með rauðri tungu. Vefjaskemmdir geta orðið á efri góm 

og kjálka. Sýkingin getur komið í kjölfar notkunar fúkalyfja, innöndunarstera eða 

gervitanna (McCullough & Savage, 2005).  

Hvítsveppasýking með sýndarhimnu (e. pseudomembrane) lýsir sér sem hvítar 

skellur í munnholsslímhimnunni og koki. Sýndarhimnuna er hægt að skafa burt með því 

að nota mjúkan svamp (McCullough & Savage, 2005). Þessi gerð sveppasýkingar getur 

verið flokkuð sem skammvinn eða langvinn sýking og leggst á ungabörn, aldraða og 

sjúklinga með undirliggjandi sjúkdóma. (Niimi, o.fl., 2010). 

Hvítsveppasýking með slímuþykkildi (e. hyperplastic, leukoplakia) er frá því að 

vera afmarkað lítið hvítt gegnsætt svæði sem finnst við þreifingu til þess að vera stærri 

upphleypt hvít skella sem ekki er hægt að ná af með því að skafa svæðið með svampi. 

Skellurnar koma oftast fram innan á kinnum (Ellepola & Samaranayake, 2000; Niimi, 

o.fl., 2010). Sýkingin er talin tengjast reykingum og notkun innöndunarstera 

(McCullough & Savage, 2005).  

Hvítsveppasýking með munnviksbólgu (e. angular chelitis) er roði, þroti með 

sprungum í öðrum eða báðum munnvikum og sveppasýkingu í munnholi. Í sumum 

tilfellum er líka um að ræða bakteríusýkingu. Þessi sýking getur tengst járnskorti, 

blóðleysi, vítamín 12 skorti, aldri, sykursýki eða ónæmisbælingu (McCullough & 

Savage, 2005; Niimi, o.fl., 2010).   

Mið-tígultungubólga (e. median rhomboid glossitis) er annað sjúkdómsástand 

sem hefur verið tengt Candida sýkingu. Einkenni þess er tígul eða demant löguð 

skemmd á yfirborði tungunnar. Þessi tegund sýkingar hefur verið tengt við reykingar og 

notkun innöndunar stera (McCullough & Savage, 2005; Niimi, o.fl., 2010).   
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1.1.4.3  Lyfjagjöf 

Mein í munnholi geta verið af mörgum ólíkum orsökum og þurfa ekki að vera 

staðbundin á litlu svæði. Þegar greining liggur fyrir um eðli og alvarleika er hægt að 

ákvarða viðeigandi lyfjameðferð og lyfjaform. Staðbundin lyfjagjöf í munnhol er notuð 

til að minnka bólgu, minnka sársauka eða vinna bug á sýkingu. 

 Sótthreinsandi efnið klórhexidín glúkónat (Corsodyl
®

) er til sem 2 mg/mL 

munnholslausn og 10 mg/g munnholshlaup á Íslandi. Efnið kemur í veg fyrir að 

bakteríur safnist saman og nota má lyfið gegn sárum og bólgu í munni (Lyfjastofnun, 

2008 ). Klórhexidín er annar valkostur til meðferðar við sveppasýkingu í munni og er 

oft notað sem viðbótarmeðferð. Efnið er sveppaeyðandi og dregur úr viðloðun sveppa 

við lífræna himnu og við gervitanngóm (Ellepola & Samaranayake, 2000).   

 Bólgum og sárum í munnholi fylgir oft mikill sársauki. Á Íslandi er skráð lyfið 

Andolex
®
 sem inniheldur virka efnið benzýdamín. Þetta er bólgueyðandi og 

verkjastillandi lyf sem ætlað er til staðbundinnar notkunar í munnholi. Lyfjaform þess er 

munnskol og inniheldur 1,5 mg/mL (Lyfjastofnun, 2008).  

 Barksteri er fyrsta val við meðferð munnangurs af óþekktum orsökum, af 

völdum sjálfsofnæmissjúkdóms eða flatskænings. Staðbundinn barksteri hefur þann kost 

að lítið svæði líkamans verður fyrir áhrifum efnisins. Megin reglan við notkun lyfsins er 

að nota á lyfið í lægsta mögulega styrk og tíðni gjafar á að vera nægileg til að halda 

megi virkni þess á sjúkdómssvæði. Mildir sterar sem notaðir hafa verið eru til dæmis 

hýdrókortisón og tríamsínólón asetate. Gegn alvarlegri einkennum hafa mikilvirkir (e. 

high-potency) sterar verið notaðir. Þetta eru lyfjaefni eins og 0,025 - 0,05% w/w 

klóbetasól própíónat eða 0,05% w/w flúkínóníð asetóníð. Lyfjaformið fer eftir því 

hvernig munnangrið eða bólgan kemur fram. Þar sem um mjög afmarkað svæði er að 

ræða getur lyfjaform eins og áburður verið notaður beint á sjúkdómssvæðið. Séu 

sjúkdómseinkennin dreifð um munninn eða á stóru svæði gæti sjúklingurinn þurft að 

nota lyfjaform þar sem virka efnið getur borist um munnholið (Corcuera, o.fl., 2009a). 

 Hýdrókortisón til staðbundinnar notkunar er hægt að fá sem munnholstöflur á 

slímhúð (e. muco-adhesive buccal tablet) sem kallast Corlan Pellets
®
. Styrkur virka 

efnisins er 2,5 mg á töflu og er töflunni leyft að leysast hægt upp nálægt munnangri 

(The electonic Medicines Compendium, 2008). Tríamínólon asetate var til sem 

tannþykkni undir vöruheitinu Kenalog
®
 í Orabase

®
. Þykkni sem innihélt 0,1% w/w 
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styrk af virka efninu var smurt yfir svæðið með vefjaskemmdina þar til filma myndaðist 

yfir svæðið (Food and Drug Administration, 2002). Dæmi um annan barkstera til 

notkunar í munni er dexametason (Dexamethasone
®
) sem fæst sem munnholslausn (e. 

elixir oral) í Bandaríkjunum og er styrkur þess 0,1 mg/mL (Food and Drug 

Administration, 1976). 

 Sýkingar af völdum veira, baktería og sveppa eru meðhöndlaðar eftir því hvort 

um staðbundna sýkingu er að ræða í munnholi eða hvort gefa þarf lyf sem virka víðar 

(Corcuera, o.fl., 2009a). Sem lyf gegn sveppasýkingu í munni eru aðallega notuð lyf af 

polyene og azóle flokki. Undir polyene flokki gegn sveppum eru lyfin amfóterícín B og 

nýstatín. Lyfjaform amfóterícín B eru munnlausnartöflur og mixtúra. Lyfjaform sem 

innihalda nýstatín eru krem, hálstöflur og mixtúra. Flokki azóle lyfja er hægt að skipta í 

tvo undirflokka imídazóle og tríazóle. Innan imídazóle flokks eru til dæmis lyfin 

míkonazóle, klotrímazóle og ketókonazól. Innan tríazóle flokks eru lyfin flúkonazóle og 

ítrakonazóle en þau koma í hylkjaformi til inntöku. Imídazóle lyfin koma í lyfjaformi til 

staðbundinnar notkunar eins og mixtúra, krem og gel (Niimi, o.fl., 2010).  

 

1.2  Munndreifitöflur 

Munndreifitafla er fast lyfjaform sem komið er fyrir í munnholi og sundrast eða leysist 

upp með tilkomu munnvatns á stuttum tíma (FDA,2008; Hirani, Rathod, & Vadalia, 

2009). Munndreifitöflur ganga undir mörgum nöfnum en þekktustu nöfnin eru orally 

disintegrating tablets (ODTs) á bandarískum markaði (FDA, 2008) og orodispersible 

tablets innan Evrópu (Ph.Eur., 2008). Önnur nöfn hafa yfirleitt forskeyti sem felur í sér 

að eitthvað gerist á skömmum tíma og við það bætis að bráðna, sundrast, tvístrast eða 

dreifast (Fu, Yang, Jeong, Kimura, & Park, 2004).  

Munndreifitöflur er eitt af þeim lyfjaformum sem er hentugt til staðbundinnar 

lyfjagjafar í munnholi (Lawter, 2004). Þær hafa ýmsa sameiginlega eiginleika fasts 

lyfjaforms eins og stöðuleika og auðvelda skömmtun og eru þægilegar til meðhöndlunar 

fyrir sjúkling (Fu, o.fl., 2004). Auk þess er auðvelt að taka inn munndreifitöflur, 

sjúklingarnir þurfa ekki að tyggja né taka töfluna inn með vatni og er því lyfjaformið 

kjörið til meðferðar hjá stórum sjúklingahópi á víðu aldursbili (FDA, 2008). Sjúklingum 

með sársaukafull sár í munni getur fundist of kvalarfullt að nota lyf sem leysist mjög 

hægt upp í munni. Munndreifitöflur verða fljótt að þykkni eða dreifu í munninum þegar 
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þær komast í snertingu við munnvatn sem er tilvalið fyrir sjúkling með slæmt tilfelli af 

munnangri (Lawter, 2004).    

 Almennt er miðað við að munndreifitöflur sundrist innan fimm mínútna í 

munnholi og helst innan tveggja mínútna (Xie, Zhang, Cheng, & Carter, 2005). 

Evrópska lyfjaskráin miðar við að sundrun gerð með sundrunarprófi sem lýst er í kafla 

2.9.1. eigi að gerast innan þriggja mínútna (Ph. Eur., 2008). Hversu fljótt töflurnar eiga 

að sundrast í munnholi fer einnig eftir tilgangi taflnanna. Við meðferð sjúkdóma eins og 

mígreni skiptir miklu máli að lyfjaformið losi lyfið hratt í upphafi þannig að virka 

lyfjaefnið nái fljótt að virka. Sama gildir um töflur þar sem aðal verkunarstaður þess er í 

maga eins og til dæmis lyf gegn súru bakflæði. Þá dreifist lyfjaefnið hratt í munnvatni 

sem síðan er kyngt og flytur efnið á verkunarstað í maga (Hirani, o.fl., 2009). Töflur til 

staðbundinnar notkunar í munnholi og koki eru hannaðar til að virka á 

munnslímhimnuna. Þá getur það verið kostur að lyfjaformið hafi aðeins hægari losun á 

lyfinu, að lyfið hafi lengri viðloðunartíma við slímhimnu munnholsins og betra aðgengi 

að slímhimnu (Lawter, 2004; Nair & Chien, 1996). Við það gefst lyfjaefninu tími til að 

frásogastinn í slímhimnuna og dreifast til erfiðra staða eins og milli tanna.   

 Ólíkt hefðbundnum töflum eða hylkjum finnur neytandinn bragð af 

innihaldsefnunum þegar hann notar munndreifitöflur. Til að einstaklingurinn taki lyfin 

sín reglulega er mikilvægt að innihaldsefni taflnanna séu viðunandi á bragðið og hafi 

góða viðkomu í munni. Í einstaka tilfellum getur þó reynst þörf á að hylja bragð virkra 

innihaldsefna (Kawano, Ito, Sasatsu, & Machida, 2010). Annað vandamál við hönnun 

munndreifitaflna er að til að sundrun taflnanna geti orðið í munnholinu þurfa töflurnar 

að vera holóttar (e. porous) eða laus slegnar þannig að þær geti auðveldlega bráðnað í 

munni. Þær þurfa hins vegar líka að vera neytendavænar og eiga ekki að molna niður 

við minnstu meðhöndlun sjúklings. Pakkningarnar eru oft á tíðum þynnupakkningar þar 

sem yfirborðsálfilman er flysjuð af í stað þess að neytandinn pressi töfluna í gegnum 

álfilmu til að ná töflunum úr pakkningunum en með því að beita þrýstingi gæti taflan 

laskast. Þar sem lítið magn af vatni þarf til að leysa upp töfluna þurfa pakkningarnar að 

hafa þann eiginleika að geta varið töfluna gegn raka (Hirani, o.fl., 2009).  
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1.2.1  Framleiðsluaðferð munndreifitaflna  

Margar aðferðir eru notaðar til framleiðslu munndreifitaflna og verða dæmi um helstu 

aðferðir teknar fyrir í þessum kafla. Þetta eru bæði hefðbundnar aðferðir eins og 

frostþurrkun og aðferðir sem enn hvíla á einkaleyfi. Allar hafa þær sína kosti og galla 

og meta þarf hverju sinni hvaða framleiðsluaðferð hentar. Margt getur spilað þar inn í 

eins og til dæmis kostnaður, eðliseiginleikar og magn lyfjaefnanna eða val á 

hjálparefnum (Hirani, o.fl., 2009).  

 Þar sem notast er við mismunandi framleiðslutækni geta mundreifitöflurnar 

verið breytilegar að stærð og þyngd og haft mismunandi sundrunaráætlun (FDA, 2008). 

Almennt er miðað við að magn virkra efna sé ekki meira en 400 mg og ef hægt er þá 

ætti að nota mikilvirk lyf (Hirani, o.fl., 2009). Miða skal við að þyngd taflnanna sé 

undir 500 mg (FDA, 2008) og stærð þeirra nægileg þannig að auðvelt sé að meðhöndla 

þær en þó þurfa þær að vera nægilega litlar til að þær sitji vel í munni (Hirani, o.fl., 

2009).   

 

1.2.1.1  Frostþurrkun  

Frostþurrkun (e. freeze-drying, lyophilization) er aðferð sem byggir á uppgufun leysis 

úr frosinni lausn og er ferli sem yfirleitt er framkvæmt undir lækkuðum þrýstingi. 

Upphaf ferlisins byrjar á því að leysi, til dæmis vatni, er blandað saman við duft sem 

inniheldur lyfjaefnið. Einsleit lausn eða dreifa er skömmtuð niður í mót og hún kæld 

niður þar til lausnin er frosin í gegn. Við það myndast ískristallar og leysirinn losnar að 

hluta til frá innihaldsefnunum. Næst er frosinni lausn komið fyrir í lofttæmi, 

frostþurrkara, þar sem uppgufunin fer fram. Oft kallað fyrsta stigs uppgufun eða 

þurrkun þar sem vatn fer úr föstum fasa yfir í gufu. Að lokum er hitastigið hækkað til að 

geta náð sem mestu vatni úr byggingunni. Þetta skref kallast annars stigs uppgufun eða 

þurrkun en þá fer vatnið úr vökvafasa yfir í gufufasa (Pebley, Jager, & Thompson, 

1994; Thapa, Baillie, & Stevens, 2003).  

 Afurð frostþurrkunar er létt og mjög holótt tafla í þeirri stærð og með lögun þess 

móts sem lausninni var upphaflega komið fyrir í. Við gerð munndreifitaflna er mögulegt 

að nota þynnupakkningar sem mót og þá á einungis eftir að innsigla pakkninguna við 

lok frostþurrkunar. Kostur við frostþurrkunaraðferðina er að töflurnar eru fljótar að 

bráðna í lítlu magn af vatni en ókostur við aðferðina er að framleiðslan getur verið dýr. 
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Helstu vandamál við hönnun taflnanna er að ekki er hægt að nota of útþynnta lausn því 

að þá er hætta á að taflan falli saman við frostþurrkun. Með notkun vatnsleysanlegra 

efna er hætta á að lausnin hafi lágt bræðslumark, nái ekki að frjósa í gegn og þar af 

leiðandi myndast ekki sú holótta bygging sem leitast er eftir (Fu, o.fl., 2004; Thapa, 

o.fl., 2003) 

  Nokkrar aðferðir hafa komið fram sem byggja á hugmyndafræði frostþurrkunar;  

Zydis
®
, Quicksolv

®
, Lyoc

®
 og NanoCrystal

TM
. Zydis

®
 er tækni þar sem sykru eða sykru 

alkóhóli eins og mannitól er blandað við fjölsykru. Vatn er notað sem leysir og lausnin 

er fryst með fljótandi köfnunarefni áður en hún er frostþurrkuð. Quicksolv
®
 er aðferð 

sem notast við tvo leysa. Fyrst eru lyfjaefnin og hjálparefnin yfirleitt leyst upp með 

vatni og er sú lausn fryst. Við það hitastig þar sem lausnin er enn frosin er fyrri leysirinn 

fjarlægður með öðrum leysi. Lyoc
®

 er aðferð þar sem fleyta (e. emulsion) af olíu í vatni 

er frostþurrkuð. Að lokum er það NanoCrystal
TM

 sem byggist á því að nanóögnum er 

komið fyrir í álþynnum ásamt hjálparefnum og lausnin frostþurrkuð (Fu, o.fl., 2004). 

 

1.2.1.2  Steypun  

Steypun (e. moulding) er aðferð þar sem vætt er upp í leysanlegu innihaldsefnunum 

með leysi. Rakt duftið er síðan slegið með lágum þrýstingi og taflan þar með mótuð. 

Við það myndast rakur massi sem er síðan leyft að þorna með loftþurrkun (Fu, o.fl., 

2004). Steypunaraðferð með hita er aðferð þar sem lyfjaefni og sykru er komið fyrir í 

vatnslausn sem inniheldur hlaupmyndandi efni eins og agar. Síðan er dreifunni komið 

fyrir í mótum og lausnin verður að hlaupi við stofuhita. Að lokum er hlaupið þurrkað 

með loftþurrkun við 3 - 15°C eða því komið fyrir í lofttæmi við 25 – 35°C hita (Masaki 

& Ban, 1995). Steypunaraðferð með uppgufun (e. no vacuum lyophilization) er önnur 

leið til að útbúa töflur. Aðferðinni svipar til frostþurrkunar en uppgufunin á sér stað við 

staðlaðan loftþrýsting (Fu, o.fl., 2004). 

 Með steypunaraðferðinni verður til holótt tafla sem leysist auðveldlega upp í 

munni og hefur þann kost að hægt er að útbúa töflu með háan styrk af virka innihaldinu. 

Taflan inniheldur yfirleitt innihaldsefni sem eru vatnsleysanleg og ýtir þar með undir 

auðvelda bráðnun í munni. Ókostur við gerð taflna með þessari aðferð er að þær eru oft 

viðkvæmar og molna auðveldlega. Hár kostnaður fylgir oft framleiðslu taflna með 

þessum aðferðum (Dobetti, 2000; Fu, o.fl., 2004). 
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 Wowtab
®
 er dæmi um aðferð sem þróuð hefur verið út frá hefðbundinni 

steypunaraðferð. Aðferðin byggist á kyrning sykru sem veitir töflunni góðan 

sundrunartíma en jafnfram hörku. Næst er taflan útbúin með mótunaraðferð þar sem 

vætt er í massanum með leysi og taflan síðan slegin. Taflan hefur nægilega hörku til að 

þola meðhöndlun en sundrast eða leysis hratt upp við snertingu við munnvatn. 

Lyfjaformið hentar vel til framleiðslu vatnsleysanlegra og óleysanlegra lyfjaefna 

(Dobetti, 2000; Sastry, Nyshadham, & Fix, 2000).  

 

1.2.1.3  Beinn töflusláttur  

Hefðbundin aðferð til töflugerðar. Ferlið er oft gert í fáum skrefum og fylgir yfirleitt 

lágur framleiðslukostnaður (Dobetti, 2000). Töflurnar eru þéttar í sér og auðvelt að 

meðhöndla. Hins vegar er erfitt að útbúa munndreifitöflu með þessari aðferð sem 

sundrast eða leysist upp á stuttum tíma í munnholi (Sastry, o.fl., 2000). Töflur sem eiga 

að sundrast hratt í munni innihalda oft á tíðum vatnsleysanleg hjálparefni, sundrunarefni 

og freyðiefni. Einnig hefur auka skrefum verið bætt við ferlið eins og kyrningu á einu 

eða fleiri innihaldsefnum (Dobetti, 2000; Fu, o.fl., 2004). Dæmi um aðferð sem byggir á 

beinum töfluslætti og hefur verið þróuð til að bæta sundrun taflna í munnholi er til 

dæmis Orasolv
®
. 

Orasolv
® 

eru töflur sem innihalda freyðandi efni sem samanstanda af lífrænni 

sýru og basa. Freyðandi efnin mynda koldíoxíð við snertingu við munnvatn og hafa 

sérstæða freyðandi tilfinningu á tungunni. Þessi samsetning gerir það að verkum að 

töflurnar sundrast fljótt eftir að þeim er komið fyrir í munnholi. Kostur við gerð 

taflnanna er að þær eru slegnar með hefðbundnum búnaði sem notaður er fyrir beinan 

slátt taflna. Hægt er að útbúa töflur sem innihalda hátt hlutfall af virka efninu. Virka 

efnið hefur verið húðað þannig að bragðið af töflunni ætti að vera neytendavænt. 

Ókosturinn við aðferðina er að töflurnar eru viðkvæmar fyrir raka og þarfnast pakkninga 

sem geta varið töflurnar gegn raka í umhverfinu (Dobetti, 2000; Sastry, o.fl., 2000).  
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1.2.1.4  Aðrar aðferðir  

Flashdose
®
 eða kandífloss aðferðin byggir á Shearform

TM
 tækni sem myndar matrix úr 

sykruþráðum og Ceform TI
TM

 sem er kyrningaraðferð. Eftir að þræðir hafa verið 

myndaðir með eða án virka efnisins fara þeir gegnum kyrningu til að minnka 

kornastærð og bæta flæði- og samviðloðunareiginleika. Að lokum er duftið slegið í 

töflu. Til að auka hörku töflunnar er notaður raki og hiti en við það fer hluti 

burðarefnisins úr formlausu ástandi yfir á kristallað form (Sastry, o.fl., 2000). Aðferðin 

hentar ekki lyfjaefnum sem eru viðkvæm fyrir raka eða hita (Hirani, o.fl., 2009).  

 Þurrgufun er önnur aðferð sem byggir á því að hjálparefnum og lyfi er blandað 

saman við rokgjarnan leysi eins og ammoníum bíkarbónat. Taflan er síðan slegin og 

uppgufun leysis fer fram fyrir tilstilli hita eða lofttæmis. Eftir stendur holóttur massi 

sem leysist auðveldlega upp í munnholi (Fu, o.fl., 2004). 

 

1.2.2  Íblöndunarefni 

1.2.2.1 Virk innihaldsefni 

Munndreifitöflur bjóða upp á marga meðferðarmöguleika. Til staðbundinnar notkunar í 

munnholi má sem dæmi nota bólgueyðandi, verkjastillandi, sveppaeyðandi lyf eða 

fúkalyf. 

 

Dexametasón 

Á mynd 2 má sjá dexametasón sem er smíðuð afleiða 

af náttúrulegu sterahormóni sem er seytt af 

nýrnaberkinum (Wiedersberg, Leopold, & Guy, 

2008). Lyfið hefur bólgueyðandi og hitalækkandi 

áhrif og dregur úr ofnæmisviðbrögðum (The 

electronic Medicines Compendium, 2008). 

Dexametasón tilheyrir hópi mildra barkstera og er virkni þess meiri en sumra lyfja í 

sama flokki eins og hýdrókortisón eða prednisólóns. Þegar miðað er við útvortis 

lyfjagjöf samsvarar 1% w/w hýdrókortisón eða 0,5% w/w prednisólón 0,01-0,1 % w/w 

af dexametasóni (Wiedersberg, o.fl., 2008). Dexametasón, C22H29FO5, hefur 

Mynd 2. Bygging dexametasón 

(Hashem & Jira, 2005). 
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mólþyngdina 392,47 g/mól. Leysanleiki lyfsins í vatni við 25°C er 0,1 mg/mL 

(Budavari, O´Neil, Smith, Heckelman, & Kinneary, 1996).  

 

Tríamsínólón 

Tríamsínólón, C21H27FO6, er barksteri sem hefur líkt 

og dexametasón bólgueyðandi og hitalækkandi áhrif 

og dregur úr ofnæmisviðbrögðum (The electonic 

Medicines Compendium, 2005). Tríamsínólón er 

mildur barksteri sem er fimm sinnum virkari en 

hýdrókortisón miðað við inntöku um munn til 

almennrar verkunar. Til samanburðar er dexametasón tuttugu og fimm sinnum virkari 

en hýdrókortisón þegar lyfin eru tekin inn um munn (Hargreaves & Abbott, 2005). 

Tríamsínólón er mjög torleyst (e. practically insoluble) í vatni og hefur mólþyngdina 

394,4 g/mól (Ph. Eur, 2008).  

 

Ketókonazól  

Ketókonazól er fitusækinn veikur basi sem er viðkvæmur fyrir oxun og vatnsrofi. 

(Skiba, o.fl., 2000) Eins og komið hefur fram áður er ketókonazól af flokki imídazóle. 

Ketókonazól er breiðvirkt sveppadrepandi lyf sem hefur verið notað gegn Candida 

tegundum í gegnum tíðina. Hvítsveppasýking í 

munnholsslímhimnu og vélinda er næm fyrir 

ketókonazól meðferð en lyfið hefur aðallega verið 

notað gegn þrálátum sveppasýkingum. Talið er að 

lyfjaefnið geti haft hrif á gegndræpi frumuhimnu 

sveppsins og minnkað viðloðunareiginleika 

sveppanna (Ellepola & Samaranayake, 2000). 

Heimildum ber þó ekki saman hvort lyfjaefnið virki á bakteríur (Ellepola & 

Samaranayake, 2000; Skiba, o.fl., 2000) en við gerð munndreifitaflna væri hægt að bæta 

bólgueyðandi og/eða bakteríudrepandi efni við töflu uppskriftina til að auka vægi 

hennar í munnholi (Lawter, 2004). 

Mynd 4. Sýnir byggingu ketókonazól 

(Skiba, Skiba-Lahiani, Marchais, Duclos, 

& Arnaud, 2000) 

Mynd 3. Sýnir byggingu tríamsínólón 

(Hashem & Jira, 2005). 
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 Evrópska lyfjaskráin flokkar ketókonazól sem lyf sem er mjög torleyst (e. 

practically insoluble) í vatni. Það þýðir að við hitastig milli 15 - 25°C þarf meira en 

10.000 mL af vatni til að leysa upp gramm af ketókónazóli (Ph. Eur, 2008).  

1.2.2.1 Sýklódextrín  

Mörg lyf leysast lítið upp í vatnslausn og þar með í munnvatni. Munndreifitöflur til 

staðbundinnar notkunar í munnholi þurfa að innihalda íblöndunarefni sem eykur 

leysanleika vatnsfælinna lyfjaefna í munnvatni og bæta aðgengi þeirra að slímhimnu.  

Sýklódextrín (e. cyclodextrin, CD eða SD) hefur allt frá um 1980 verið notað 

sem íblöndunarefni í lyfjaform sem eykur leysanleika lyfjaefna í vatni, upplausnarhraða 

og stöðugleika (Loftsson & Brewster, 2009). Lyfjaform sem leysast upp í munnholinu 

eru þess eðlis að neytandinn getur finnið bragð af virka innihaldsefninu (Kawano, o.fl., 

2010). Sýklódextrín hefur þann eiginleika að geta hulið að hluta eða alveg vont bragð 

lyfjaefna sem er kostur við hönnun slíkra lyfjaforma. Sýklódextrín myndar verndandi 

lag utanum óstöðugar lyfjasameindir og getur í sumum tilfellum verndað lyfjaefnið 

gegn niðurbroti, til dæmis af völdum oxunar (Loftsson, Brewster, & Másson, 2004).  

Náttúruleg sýklódextrín eru α-sýklódextrín (e. α-

cyclodextrin), β-sýklódextrín (e. β-cyclodextrin) og γ-

sýklódextrín (e. γ-cyclodextrin) en þau eru framleidd út frá 

gerjun baktería. Bygging þeirra samanstendur af fásykrum úr 

sex til átta α- (1,4) tengdum D-glúkópýranósa einingum sem 

myndar sívalning sem er breiðari í annan endann, sjá mynd 5. 

(Loftsson & Brewster, 2009).  

Sýklódextrín hafa vatnssækið ytra yfirborð og 

vatnsfælið innra holrúm þar sem lyfjasameind eða hluti af 

lyfjasameind getur fallið inn. Leysanleiki náttúrulegra 

sýklódextrína í vatni er mismunandi eins og sjá má á töflu 1 þar sem β-sýklódextrín 

hefur minnstu leysnina. Afleiður af náttúrulegum sýklódextrínum hafa verið útbúnar til 

að bæta leysanleika þeirra í vatni. Hýdroxýprópýl afleiður af γ- og β- sýklódextríni eru 

dæmi um slíkar afleiður (Loftsson, o.fl., 2004) 

. 

 

 

Mynd 5. Sýnir sívalnings 

byggingu sýklódextríns. Þar 

sem hann er breiðari í  annan 

endann (Loftsson & Brewster, 

1996). 
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Tafla 1. Sýnir mólþyngd náttúrulegra sýklódextrína og hýdroxýlprópýl afleiða. 

Sýklódextrín 
Mólþyngd 

(g/mól) 
Leysanleiki í vatni (mg/mL) við 25°C 

α-Sýklódextrín (αSD) 973 129,5 

β-Sýklódextrín (βSD) 1135 18,4 

γ-Sýklódextrín (γSD) 1297 249,2 

2-Hýdroxýprópýl-α-sýklódextrín (HPαSD), MS 0,65 1199 > 500 

2-Hýdroxýprópýl-β-sýklódextrín (HPβSD), MS 0,65 1400 > 600 

2-Hýdroxýprópýl-γ-sýklódextrín (HPγSD),  MS 0,6 1576 >  800 

Heimild: (Loftsson & Brewster, 2009) 

  

Lyfjavirkni lyfja breytist lítið við fléttumyndun lyfjaefnis við sýklódextrín og er 

því virkt þegar það kemur á verkunarstað. Sýklódextrín og lyfjaefnis-sýklódextín fléttur 

frásogast takmarkað yfir fitusækna slímhimnu meltingarvegarins (Stella & He, 2008). 

Nokkrar ástæður eru fyrir litlu frásogi sýklódextrína. Bygging sýklódextrína innihalda 

fjölmarga hýdroxý-hópa sem virka sem vetnistengjagjafi og súrefnisatóm sem virka sem 

vetnistengjaþegi. Sameindirnar eru vatnssæknar og eins og sjá má á töflu 1 er um að 

ræða sameindir með frekar háan mólþunga. (Loftsson & Brewster, 2009; Loftsson, o.fl., 

2004). Lyfjasameind er í kviku sambandi við sýklódextrín og losnar frá fléttunni þegar 

fléttan er 1) þynnt út með til dæmis munnvatni, 2) er í snertingu við annað vatnsfælið 

efni sem keppir við lyfið um holrýmið eða 3) þegar fléttan kemst í snertingu við 

fitusækna slímhimnu þar sem lyfjasameindin fer frá fléttunni inn í slímhimnuna 

(Loftsson & Masson, 2001; Stella & He, 2008). Til að mynda lyfjaefna–sýklódextrína 

fléttu er hægt að leysa lyfið upp í leysi eins og til dæmis vatni og síðan er dreifan 

frostþurrkuð (Loftsson & Masson, 2001). Slíkt ferli er notað til að búa til 

munndreifitöflur eins og sjá má í kafla 1.2.1.1. 

Neytendur þola yfirleitt vel lyfjagjöf sýklódextrína um munn en í stórum 

skömmtum geta þau valdið vindgangi, mjúkum hægðum (Loftsson & Brewster, 2009), 

niðurgangi og afturkræfri stækkun á botnristli. Þessar aukaverkanir eru svipaðar og 

koma fram við inntöku á öðrum sykrum sem hafa verið lítið brotnar niður (Stella & He, 

2008). γ-Sýklódextrín inniheldur átta glúkópýranósa einingar og er brotið niður af 

ensímum sem staðsettar eru í munnvatni. Notkun γ-sýklódextríns í lyfjaforskrift er því 

kostur þar sem það er yfirleitt alveg brotið niður í efri hluta meltingarvegarins og skilst 

út án vandkvæða. α- og β-sýklódextrín hafa færri glúkópýranósa einingar og eru ásamt 
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hýdroxýprópýl afleiðum aðallega umbrotnar af bakteríum sem staðsettar eru í ristli. 

Niðurbrot sýklódextrína fer meðal annars eftir stærð á hringnum og viðveru í fléttu. 

Almennt brotna sýklódextrín sem hafa fleiri glúkópýranósa einingar fljótar niður og 

einnig þær sem eru ekki í fléttu við aðra sameind (Loftsson & Brewster, 2009).    

 

1.2.2.2  Burðarefni 

Töflur sem framleiddar eru með frostþurrkun hafa holóttan massa, matrix, úr 

vatnsleysanlegu burðarefni eða efni sem sundrast auðveldlega í vatni. Eftir að töflunni 

er komið fyrir í munnholi flæðir munnvatn um og inn um gljúpa töfluna. Taflan 

sundrast eða leysist upp á skömmum tíma sem leiðir aftur á móti til þess að lyfjaefnið 

sem dreift var um holóttan massann losnar. Mikið úrval er af efnum sem hægt er að nota 

sem burðarefni og geta þau verið ein og sér eða í samsetningu við önnur burðarefni 

(Gole, Reo, Roche, & Wilkinson, 1995). Burðarefni geta til dæmis verið samsetning 

vatnsleysanlegra fjölliða sem byggingarmyndandi efni og sykra eða sykru alkóhóls sem 

gæfi töflunni hörku og viðunandi áferð (Sastry, o.fl., 2000). Fjölliður sem eru 

leysanlegar í vatni eru til dæmis polývinýlpyrrólídón (e. polyvinylpyrrolidone, povidon, 

PVP) á mynd 6 og hýdroxýprópýlmetýlsellulósi (e. hydroxypropylmethylcellulose, 

hypromellose, HPMC) á mynd 7 (Gole, o.fl., 1995).  

 Pólývínýlpyrrólídón var fyrst notað í 

læknisfræðilegum tilgangi í síðari heimsstyrjöldinni 

sem blóðvökvaaukandi efni. Í dag er pólývínýl-

pyrrólídón víða notað sem hjálparefni í 

lyfjafræðilegum tilgangi (Bühler, 2008). Þetta eru 

þungar sameindir með mólþyngd frá 2.500 – 

3.000.000 g/mól og fer seigjustig þess vaxandi eftir hækkandi mólþunga. Vegna stærðar 

sinnar frásogast fjölliðan takmarkað í óbreyttri mynd og er því álitin örugg til gjafar um 

munn. Pólývínýlpyrrólídón er leysanlegt í mörgum lífrænum leysum og er sérlega 

hentugt fyrir frostþurrkunaraðferð þar sem fjölliðan er mjög leysanleg í vatni. 

Pólývínýlpyrrólídón eykur vætunarhæfni lyfja sem dreifð eru um frostþurrkaða massann 

(Leuner & Dressman, 2000) og bætir leysanleika, stöðugleika og í sumum tilfellum 

frásog virka lyfjaefnisins. Fjölliðan er notuð sem einskonar bindiefni sem bindur 

frostþurrkuðu efnin saman meðan á frostþurrkun stendur (Bühler, 2008). Almennt er 

Mynd 6. Bygging pólývinýlpyrrólídón 

(Bühler, 2008) 
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miðað við að með auknu hlutfalli fjölliðunar í lyfjaforminu aukist losun dreifða 

lyfjaefnisins. Hins vegar þegar komið er að ákveðnu hlutfalli fer losun lyfs úr 

lyfjaforminu að minnka. Ástæðan er sú að við ákveðið hlutfall af fjölliðunni er það á 

formlausu (e. amorphous) ástandi í töflunni. Þegar notuð er minna eða meira af 

fjölliðunni en ákjósanlega hlutfall hennar í töflunni er hluti hennar á kristölluðu formi 

og við það minnkar leysni hennar í vatni (Leuner & Dressman, 2000). 

 Hýdróxprópýlmetýlsellulósi er afleiða af 

náttúrulegum sellulósa. Á hverri sykrueiningu eru 

súrefnishópar þar sem metýl hópar eða hýdroxýprópýl 

hópar geta sest að í mismunandi hlutföllum. Hlutfall 

þessara hópa geta haft töluverð áhrif á eðlisefnafræðilega 

þætti fjölsykrunnar. Mólþyngd hýdróxýprópýl-

metýlsellulósa er frá 10.000 – 1.500.000 g/mól (Leuner & 

Dressman, 2000) og hefur mismunandi seigjustig. Fjölsykran hefur marga góða 

eiginleika. Þar á meðal bólgnar fjölsykran þegar hún kemur í snertingu við vatn og er 

leysanleg í vatni. Lyfjaefnið losnar aðallega með þremur ferlum með upplausn, flæði 

eða eyðingu fjölliðunnar (Siepmann & Peppas, 2001). Pólývínýlpyrrólídón og 

hýdroxýprópýlmethýlsellulósi hafa verið notað í ýmsum hlutföllum til að auka 

losunarhraða lyfjaefna úr lyfjaforminu (Leuner & Dressman, 2000). 

 Vatnssæknar fjölliður hafa þann eiginleika að geta bundist lyfjaefnum í 

vatnslausn og í kjölfarið aukið leysanleika sumra lyfjaefna í vatni. Margar vatnssæknar 

fjölliður geta einnig haft samverkandi áhrif með sýklódextríni (Loftsson, Fridriksdottir, 

& Gudmundsdottir, 1996). Fjölliðan binst við sýklódextín-lyfjaefna flétturnar (Loftsson 

& Brewster, 2009), eykur stöðugleika fléttnanna og eykur vatnsleysanleika náttúrulegra 

sýklódextrína (Loftsson & Masson, 2001). Aukning verður á fléttumyndun 

sýklódextríns og lyfjaefnis sem leiðir aftur á móti til meiri leysni torleystra lyfja í 

vatnslausn (Loftsson, o.fl., 1996). Með notkun vatnsleysanlegra fjölliða í lyfjaforskrift 

sem inniheldur sýklódextrín er mögulegt að nota minna magn af sýklódextríni í 

forskriftinni. Kosti þess að minnka sýklódextrín í lyfjaframleiðslu eru ýmsir, meðal 

annars mögulega minni kostnaður og sýklódextrín tekur þá minna pláss í lyfjaforminu 

(Loftsson & Brewster, 2009).  

Mynd 7. Bygging hýdroxýprópýl-

metýlsellulósa. R hópur stendur 

fyrir -CH3, -CH2CH2CH3OH eða -

H hóp (Siepmann & Peppas, 2001). 
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 Notkun sýklódextrín í fjölliðumassa getur haft áhrif á losun lyfsins. Sýklódextrín 

getur aukið vötnun fjölliðunnar og stuðlað að eyðingu hennar. Þar með aukið gljúpleika 

massans og lyfið losnar hraðar frá töflunni (Bibby, Davies, & Tucker, 2000). Til að 

auka leysanleika dreifðu lyfjaefnanna er notað pólývínýlpyrrólídón með mólþyngd 

28.000-1.500.000 g/mól (Bühler, 2008). Vörur sem tilheyra þessum flokki eru til dæmis 

Kollidon
®

 25, Kollidon
®
 30, Kollidon

®
 90 F og PVP10, 40 og 360 frá Sigma.. 

1.3 Fræðilegur inngangur 

1.3.1 Fasa-leysanleika (e. phase solubility) aðferðin 

Sýklódextrín sem staðsett er í vatnslausn er í kviku jafnvægi við frjálsar lyfjasameindir. 

Þessa stöðugu bindingu og losun lyfjasameindar við sýklódextrín má ákvarða út frá 

stöðugleikafastanum K. Stöðugleikafasti er jafngildur jafnvægisfastanum við myndun 

lyfjaefna og sýklódextrín fléttna.  

 

Jafna 1. Sýnir jafnvægi frjálsra sameinda og efnasambandsins: 

 

Km:n 

mL + nSD ⇌ Lm/SDn   

 

Þar sem L stendur fyrir lyf, SD er viðkomandi sýklódextrín, m er fjöldi lyfjasameinda, n 

er fjöldi sýklódextrínssameinda, Lm/SDn er flétta lyfjasameindar við sýklódextrín og 

Km:n er stöðugleikafasti af fléttumyndun lyfjasameindar við sýklódextrín.   

  

Nokkrar aðferðir eru notaðar til að finna stöðuleikafastann, Km:n. Fasa-

leysanleikaaðferðin byggist á því að skoða áhrif sýklódextríns á leysni lyfjaefnis. 

Yfirmagni af lyfjaefni er komið fyrir í lausnum sem innihalda vaxandi styrk af 

sýklódextríni. Eftir að jafnvægi á milli frjálsra sameinda og fléttumyndunar er náð eru 

lausnirnar síaðar og magn uppleysts lyfjaefnis mælt. Breytingar sem verða á styrk 

uppleysta lyfjaefnisins eru síðan ákvarðaðar miðað við þann styrk sem notaður var af 

sýklódextríni en við það fæst tölulegt gildi stöðugleikafastans eins og lýst verður síðar í 

þessum kafla (Loftsson & Brewster, 2009). Tölulegt gildi stöðugleikafastans má síðan 
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nota til að bera saman sækni lyfs í mismunandi sýklódextrín (Loftsson, Hreinsdottir, & 

Masson, 2007). 

 Heildarstyrkur lyfsins sem leysist upp er teiknaður upp sem fall af styrk 

viðkomandi sýklódextríns eins og sjá má á skýringarmynd 8. Fasa leysanleika 

skýringarmyndin hefur tvo flokka. Gerð A bendir til myndunar leysanlegra fléttna og 

gerð B bendir til takmarkaðs leysanleika fléttna.  

 

Mynd 8. Fasa leysanleiki, skýringamynd. Mynd byggð á heimild (Loftsson & Brewster, 2009) 

 

Þegar ein lyfjasameind myndar fléttu með einni sýklódextrínsameind myndast L/SD 

(1:1) flétta og línulegt samband verður á milli styrks sýklódextríns og styrks lyfs í lausn, 

gerð AL á skýringarmynd 8. Stöðuleikafastann, K1:1, fyrir þetta samband má finna með 

eftirfarandi jöfnum: 

 

Jafna 2: Heildarleysanleiki lyfs er teiknaður upp sem fall af styrk sýklódextríns í 

vatnslausn.  

𝑆ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑 =  𝑆0 +  
𝐾1:1 ∙  𝑆0

1 +  𝐾1:1 ∙  𝑆0
 ∙ [𝑆𝐷]ℎ𝑒ild  

 

Þar sem Sheild skipar y ás grafsins og stendur fyrir heildarleysanleika lyfsins. S0 er 

eiginlegur leysanleiki lyfsins (leysni lyfs í lausn án viðveru sýklódextríns). K1:1 er 

stöðugleikafastinn og [SD]heild skipar x ás grafsins og stendur fyrir styrk sýklódextríns. í 

lausn (Loftsson, o.fl., 2007).  
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Jafna 3: Tölulegt gildi stöðugleikafastans reiknað út fyrir 1:1 lyfja og sýklódextríns 

fléttu. 

𝐾1:1 =  
𝑎

𝑆0(1 − 𝑎)
 

 

Þar sem K1:1 er jafnvægisfasti, α er hallatala línunnar og S0 er eiginlegur leysanleiki lyfs 

í lausninni (t.d hreinu vatni) þegar ekkert sýklódextrín er til staðar (Loftsson & 

Brewster, 2009).  

 

Þegar línan leitar upp eins og lína Ap á skýringarmynd er líklegt að ein 

lyfjasameind bindist við tvær eða fleiri sýklódextrínsameindir við myndun 

vatnsleysanlegra fléttna. Nokkrar tilgátur hafa verið um línu sem leitar niður líkt og lína 

AN á skýringarmynd 8. Til dæmis tenging milli tveggja sýklódextrínsameinda (Loftsson 

& Brewster, 2009).  

 Náttúruleg sýklódextrín eru vatnssækin en hafa takmarkaðan leysanleika í vatni 

miðað við hýdroxýprópýl afleiðurnar. Náttúrulegu sýklódextrínunum er oft lýst með B 

gerð á skýringarmynd. Hægt er að nota rísandi hluta BS línunnar til að finna hlutföll 

sýklódextríns og lyfjasameindar og tölulegt gildi stöðugleikafastans. Flati hlutinn er 

heildarleysni lyfs og sígandi línan bendir til þess að yfirmagn sé til staðar af 

lyfjasameindum. BI er frábrugðinn Bs að því leyti að þar myndast óleysanlegar lyfja og 

sýklódextrín fléttur (Loftsson & Brewster, 2009). 

 Fléttumyndunarstuðull (e. complexation efficacy, CE) er önnur leið til að skoða 

áhrif mismunandi sýklódextríns á leysanleika lyfjaefna í vatni. Þessi aðferð hentar vel 

þegar meta á leysni lyfjaefna með litla leysni í vatni. Fléttumyndunarstuðull er 

reiknaður út frá hallatölu sem fengin er út frá jöfnu 2.  
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Jafna 4: Sýnir fléttumyndunarstuðul sem hlutfall á styrk efnasambands á móti styrk 

frjálsra sýklódextrín sameinda. 

 

𝐶𝐸 = 𝑆0 ∙  𝐾1:1 =  
[𝐿/𝑆𝐷]

[𝑆𝐷]
=  

𝑎

(1 − 𝑎)
 

 

Þar sem CE er fléttumyndunarstuðull, S0 er eiginleg leysni lyfs, [L/SD] er styrkur 

efnasambandsins, [SD] er styrkur frjálsra sýklódextrína og α er hallatala fengin með 

jöfnu 2 (Loftsson & Brewster, 2009; Loftsson, o.fl., 2007).  
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2. MARKMIÐ 

Markmið verkefnisins var þríþætt. Í fyrsta lagi var markmið þessa verkefnis að bæta 

leysanleika torleystra lyfjaefna í vatni með því að nota sýklódextrín. Í öðru lagi var 

markmiðið að nota vatnsleysanlegar fjölliður til að bæta leysni lyfjaefna í sýklódextrín 

vatnslausn. Í þriðja lagi að þróa munndreifitöflur til staðbundinnar lyfjagjafar í 

munnholi sem innihalda sýklódextrín.   
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3.  EFNI OG AÐFERÐIR 

 

3.1  Efni 

 

  

Efni Lotunr. Framleiðandi Land 

Acetic acid 100%  27221 Riedel-de Haën Þýskaland 

Afjónað vatn - Hagi Ísland 

Cavamax® W8 PHARMA (γSD) 80P229 Wacker Sviss 

CAVASOL® W8 HP PHARMA (HPγSD) 83P005 Wacker Þýskaland 

Cellulose Ester (CE)  Diolysis 
membranes MWCO:100,000 

- Spectrum - 

D-(+)-Glukosa vatnsfrír 49138 Fluka Bandaríkin 

D-(+)-Lactosa Hydrate 8056A INC Biomedicals 
Inc.  

Bandaríkin 

Dexametasone - Fragon - 

D-Sorbitol S1876 Sigma Bandaríkin 

 2-Hýdroxýprópýl-β-sýklódextrín 
(HPβSD) 

- Wacker Þýskaland 

Hreinsað vatn (vatn hreinsað í Milli-Q® 
Millipore) 

- Hagi  Ísland 

Hydroxypropylmethylcellulose 87F0148 Sigma Bandaríkin 

Ketokonazole 401487 - - 

Mannitole 646570 May&Baker England 

Methanol Chromasolv® 34860 Sigma-aldrich Þýskaland 

Polyvinylpyrrolidone (PVP-360, MW 
360.000) 

119F0472 Sigma Bandaríkin 

Polyvinylpyrrolidone (PVP-40, MW 
40.000) 

11K0215 Sigma Þýskaland 

Sterkja úr kartöflu S4251 Sigma Þýskaland 

Tetrahydrofuran  Rathburn Skotland 

Triamcinolone  4489/M1 Sicor Ítalía 

Þurrís (CO2) - Ísaga Ísland 
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3.2  Tæki 

 

  

Tæki  Tegund  Framleiðandi Land 

100-1000µL Finnpipette N57768 Thermolabsystem - 

1mL sprautur  Omnix Braun Þýskaland 

40-200µL Finnpipette E77542 Labsystems - 

Capsolut (innsiglir) 123 Schubert og Co Danmörk 

Filter Spartan 13/0,45 RC 
Filter unit 

Whatman - 

Frostþurrkari Type 2040 Serno. 
S61-9206 

Snijders Scientific Holland 

 Type 2040 
Serno.VM501-013 

Snijders Scientific Holland 

Hitabað Polystat Cole parmer Bandaríkin 

Hitamælir - - - 

Hlið við hlið flæðisellur DZT 
61157 

Grown Glass Co. 
Inc. 

Bandaríkin 

Hljóðbað 8892 Sonic bath Cole Parner Bandaríkin 

HPLC Agilent 1100   

Hristaraborð KS-15 Edmund Bühler 
GmbH 

Þýskaland 

Hristari Mini Vortexer 
945201 

Henry Troemner Bandaríkin 

Leysnihraðabikarglas - - - 

Lítið mortel - - - 

Oddar fyrir finnpipette 100-1000 Finntip Thermo electron 
Corporation 

Finnland 

Oddar fyrir finpipette 40-200 Finntip  ThermoScientific Finnland 

pH mælir Orion 3 star 
010425 

Thermo  Bandaríkin 

Pistill - - - 

Rakamælir N92 A&D Company Japan 

Segulhrærur Hei-Mix 
No. 070745009 
No. 070744993 

Heidolph Þýskaland 

Sigti 180 µm 
667924 

Endecotts LTD. England 

Sprautur, 1mL Latex-free Braun Onifix  

Sundrunartæki  Erweka  Þýskaland 

Súla 150x4,60mm 
5micron C18 

Phenomenex  

Vogir AG285 Mettlet Toledo Sviss 
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3.3  Aðferðir  

3.3.1 Fasa leysni rannsóknir 

Könnuð voru áhrif þriggja sýklódextrína á leysni þriggja lyfjaefna í vatni. Ákveðið var 

að nota torleystu lyfjaefnin dexametasón, tríamsínólón og ketókonazól. Sýklódextrínin 

sem ákveðið var að nota voru γ-sýklódextrín (γSD), hýdroxýprópýl-β-sýklódextrín 

(HPβSD) og hýdroxýprópýl-γ-sýklódextrín (HPγSD).  

 

3.3.1.1 Staðalkúrfur  

Staðalkúrfur voru útbúnar fyrir dexametasón, tríamsínólón og ketókonasól til að getað 

umreiknað flatarmál toppanna sem fást í fasa leysni prófunum yfir styrk uppleysts 

lyfjaefnis.  

 

Útbúnar voru staðallausnir fyrir dexametsón í 20% (w/v) HPβSD lausn á 

styrkleikabilinu 0,025 – 0,500 mg/mL. Staðallausnir fyrir tríamsínólón voru á 

styrkleikabilinu 0,025 – 0,500 mg/mL og staðallausnir fyrir ketókonazól voru útbúnir á 

styrkleikabilinu 0,075 – 1,500 mg/mL. Magnákvörðun framkvæmd með HPLC.  

 

Tafla 2. Aðstæður við HPLC mælingar og rástími lyfjaefnanna. 

Lyf Ferðafasi (rúmmáls hlutfall, %) Flæðihraði 

(mL/mín) 

Bylgjulengd 

(nm) 

Rástími  

(mín) 

Dexametasón MeOH:H2O:THF (70:29:1) 1  254 3,3 

Tríamínósínólón MeOH:H2O:THF (70:29:1) 1 254 2,1 

Ketókonazól MeOH:[H2O:CH3COOH]
*
 (55:45) 1,5 260 1,3 

MeOH, metanól; H2O, hreinsað vatn; THF, tetrahýdrófúran; CH3COOH, ediksýra. 

* [H2O:CH3COOH],ediksýru er bætt út í vatn þar til sýrustig lausnarinnar er pH 2.  
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3.3.1.2 Fasa leysni rannsókn 

Könnuð var leysni dexametasón, tríamsínólón og ketókonazól í vatnslausn og í lausnum 

sem innihéldu vaxandi styrk af viðkomandi sýklódextríni. Aðferðin var að hluta byggð á 

heimild (Loftsson, o.fl., 2007). 

 

1. Blandaðir voru styrkleikarnir 5%, 10%, 15% og 20% (w/v) af γ-SD, HPβSD og 

HPγSD. Hreinsað vatn (milli-Q vatn) var notað sem leysir. 

2. Yfirmagni af viðkomandi lyfi var bætt út í hreinsað vatn og sýklódextrín 

vatnslausnirnar. 

3. Dreifurnar voru innsiglaðar og komið fyrir í hljóðbaði í 60 mínútur við 60°C 

hita. Eftir að lausnirnar höfðu kólnað var farið yfir glösin. Ef lausnin var tær var 

fyrst reynt að hrista lausnina með hristara, mini vortex, til að framkalla botnfall. 

Í þeim tilfellum sem það gekk ekki var glasið opnað og lyfjaefni bætt út í.  

4. Álpappír var vafið utanum bakka sem innihélt glösin til að verja lyfjaefnin frá 

ljósi. Bakkanum var komið fyrir á hristaraborði sem stilltur var á 250 MOT/1 og 

I. Eftir sólahring voru dreifurnar teknar af hristaraborðinu og þær skoðaðar. 

Tærar lausnir voru hristar eða lyfjaefni bætt við til að framkalla botnfall. 

Bakkanum með dreifunum var síðan aftur komið fyrir á hristaraborði. Dreifurnar 

voru hafðar á hristaraborðinu í 7-9 daga við herbergishita til að jafnvægi næðist 

fyrir fléttumyndun lyfjaefnis og sýklódextríns.  

5. Dreifurnar voru síaðar með 0,45 µm himnu filter. 

6. Lausnirnar voru að lokum magngreindar með HPLC.  

 

Til að hægt væri að reikna út styrk lausnanna út frá staðalgrafi viðkomandi lyfjaefnis 

var í sumum tilfellum þörf á að þynna lausnirnar. Lausnirnar voru þynntar með þeirri 

lausn sem lyfjaefninu var upphaflega blandað í. Lausnirnar voru útbúnar í tvíriti. 

 

Gert var ráð fyrir rakainnihaldi sýklódextrína við útreikning á mólstyrk þeirra. 

Rakainnihald γSD var mælt 8,0 ± 0,2 % þann 12.01.2010 af Báru Knútsdóttur 

Rakainnihald HPβSD var mælt 5,9 ± 0,2 % þann 23.11.2009 af Sergey Kurkov 

Rakainnihald HPγSD var mælt 6,8 ± 0,2 % þann 15.12.2009 af Sergey Kurkov 
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Dæmi um útreikninga fyrir 5% HPβSD lausn 

MWHPβCD = 1400 g/mól 

Magn af HPβSD sem blanda á í 25 mL af hreinsuðu vatni. 

m = 5g/100mL * 25 mL = 1,25g  

 

Rakainnihald tekið með inn í útreikninga á mólstyrk, C = n/V 

C = ((1250,9mg * (1-0,059)) / 25mL) / 1400mg/mmól ≈ 3,4*10
-2

 mól / L 

 

Sjá nánar um vegið magn sýklódextrína og mólstyrk þess í töflu V-4 í viðauka.  

 

Fléttumyndunarstuðull var reiknaður út frá hallatölu sem fæst við að teikna mólstyrk 

uppleystra lyfjaefna sem fall af mólstyrk sýklódextríns vatnslausna. Fléttumyndunar-

stuðlarnir fyrir mismunandi lyfjaefni og sýklódextrín voru síðan bornir saman. 

 

3.3.2 Fasa leysni rannsókn, áhrif fjölliða 

Könnuð voru áhrif tveggja fjölliða á leysni lyfjaefna í lausnum sem innihalda vaxandi 

styrk af sýklódextríni. Lyfjaefnin sem haldið var áfram með í þessum hluta voru 

dexametasón og tríamsínólón. Sýklódextrínin sem haldið var áfram með voru γSD og 

HPγSD. Ákveðið var að kanna áhrif fjölliðanna pólývínýlpyrrólídón (PVP360) og 

hýdroxýprópýlsellulósa (HPMC). 

Sama aðferð var notuð og lýst var í kafla 3.3.1.2 með eftirfarandi frávikum: 

útbúnir voru styrkleikarnir 5%, 10% og 15% (w/v) af γSD og HPγSD. Hreinsað vatn  

var notað sem leysir. Blandað var út í sýklódextrín lausnirnar 0,25% (w/v) af fjölliðu. 

Greining sýna fór fram með HPLC mælingum en þau frávik voru gerð að sýnin voru 

þynnt með ferðafasa til að flatarmál toppanna félli inn á staðalkúrfu lyfjanna. Nema sýni 

sem innihéldu dexametasón, γSD og PVP360 og sýnin sem innihéldu tríamsínólón, γSD 

og PVP360 voru þynnt með lausnum sem innihélt sýklódextrín og PVP360. Ástæðan 

var sú að með því að þynna með ferðafasa minnkar toppur sem kemur fram á 

rástímanum 0,96 mín. og 1,74 mín. Topparnir eru af völdum PVP360 sem geta haft 

áhrif á flatarmál toppa hjá tríamsínólón sem kemur fram við rástímann 2,1 mín.   

Niðurstöður um leysni lyfjaefnis í hreinni vatnlausn úr hluta 3.3.1.2 voru notaðar 

áfram við úrvinnslu niðurstaðna í þessum hluta. 
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3.3.3 Þróun munndreifitaflna 

3.3.3.1 Mælt rúmmál eins dropa 

Vatni var bætt út í þurrefnin í dropatali þar til þykkni myndaðist. Til að geta reiknað út 

vatnsmagnið sem notað var í blönduna var plastsprauta fyllt af 2 mL af hreinsuðu vatni 

og droparnir taldir.  

3.3.3.2 Blöndunaraðferð 1 

Hráefnin voru sigtuð í gegnum 180 µm sigti. Vatn var vegið í töflumót til að reikna út 

magn af fjölliðunni PVP360. Ákveðið var að hafa 2 mg af tríamsínólón í hverri töflu og 

14 mg af γSD. Þurrefnin voru vegin í töflumót til að ákvarða magn af sykru sem þurfti 

til að fylla upp í töfluna. Tölurnar voru útbúnar með eftirfarandi aðferð: 

1. Þurrefnin voru vegin og þeim komið fyrir í morteli eftir þyngdarröð. Sykru var 

bætt við í skömmtum og duftinu blandað vel saman.  

2. Hreinsuðu vatni var bætt við í dropatali þar til duftið varð að þykkni og því 

komið fyrir í töflumóti. 

3. Þurrís var komið fyrir í boxi, pappír lagður ofaná og töflumóti komið fyrir ofaná 

pappírnum. Boxinu var síðan komið fyrir í frysti við -15°C. Töflurnar voru 

hafðar í frysti í 1½ klukkustund. 

4. Asetón var mettað af þurrís og frostþurrkunarglös kæld (við um það bil -70°C). 

Töflumótin voru tekin úr frysti og þeim komið fyrir í frostþurrkara í 8 

klukkustundir eða lengur. Aðstæður við frostþurrkun: hitastig -48 til - 50°C og 

þrýstingur um 0,5 mbar. 

5. Eftir tvær fyrstu framleiðsluloturnar var skál komið fyrir undir 

frostþurrkunarglasinu með þurrís. 
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3.3.3.3 Blöndunaraðferð 2 

Aukaskrefi var bætt inn í blöndunaraðferð 1. 

1. Frostþurrkunarglasi sem innihélt vatn var komið fyrir á segulhræru. 

2. Þurrefnin voru vegin og þeim bætt út í vatnið. Sýklódextrín var sett á undan 

tríamsínólón til að lyfjaefnið myndaði ekki kekki. 

3. Lausnin var fryst í asetón lausn sem var mettuð af þurrís.   

4. Lausnin var frostþurrkuð. Aðstæður við frostþurrkun: hitastig -48 til -50°C 

og þrýstingur um 0,5 mbar. 

Skref 2-5 í hluta 3.3.3.2 komu þar á eftir. Þetta auka skref getur leitt af sér fléttumyndun 

á milli sýklódextríns og tríamsínólóns, valdið minni kornastærð og mögulega bætt 

sundrunartíma taflnanna.  

 

Margar töflusamsetningar voru reyndar og þær bornar saman út frá sundrunartíma.  

 

3.3.3.4 Sundrunarmælingar (e. Disintegration, Ph. Eur. 2.9.1) 

Sundrunarmælingar voru notaðar til að bera saman mismunandi samsetningar á töflum. 

Sundrunarmælingar voru framkvæmdar samkvæmt lýsingu sem finna má í kafla 2.9.1 í 

Evrópsku lyfjaskránni. Takmarkið var að munndreifitöflurnar myndu leysast upp innan 

3 mínútna. Hitastig vatnsbaðs var á bilinu 36-39°C. Í stað þess að stoppa rannsóknina 

eftir 3 mínútur var hún stöðvuð þegar fyrsta taflan hafði sundrast. Karfan sem innihélt 

töflurnar var tekin upp úr vatnsbaðinu og leifar af töflunum bornar saman og gefið 

einkunn gefin eftir því hversu mikið magn átti eftir að sundrast. 

3.3.4 Munndreifitöflur og prófanir  

3.3.4.1 Fasa leysni rannsókn, áhrif fjölliða og fjölliðublöndu 

Þegar útbúa á lokaframleiðslu á munndreifitöflunum þarf að reikna út hversu mikið af 

γSD þarf til að tríamsínólón leysist upp í munnvatni. Til að geta reiknað það út voru 

áhrif 0,25% (w/v) 40:60 HPMC:PVP40 á leysni lyfs í γSD vatnslausn skoðuð. Einnig 

voru áhrif 0,25% (w/v) PVP40 á leysni lyfs í γSD vatnslausn könnuð. Rannsóknin var 

framkvæmd á sama hátt og lýst er í hluta 3.3.1.2 með eftirtöldum frávikum. Útbúnir 

voru styrkleikar 5%, 10% og 15% (w/v) af γSD lausn. Hreinsað vatn var notað sem 

leysir. Blandað var út í sýklódextrín lausnirnar 0,25% (w/v) af fjölliðu eða 
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fjölliðublöndu. Greining sýna fór fram með HPLC mælingum en sýnin voru þynnt með 

ferðafasa til að flatarmál toppanna félli inn á staðalkúrfu tríamsínólóns. 

 

3.3.4.2  Lyfjaforskrift munndreifitaflna. 

Töflurnar voru útbúnar með blöndunaraðferð 2. Hlutföll innihaldsefna má sjá í töflu 3. 

  

Tafla 3. Hlutföll innihaldsefna í munndreifitöflum 

Efni  Tafla (% w/w) 

Tríamsínólón 2,9 

γ-SD 12,8 

PVP40 4,6 

HPMC 3,1 

Sterkja  11,6 

Mannitól 65 

 

Þar sem hver tafla var um 70 mg á þyngd. Rúmmál vatns til að útbúa þykkni var V = 

0,13 mL á hverja töflu. 

3.3.4.2  Prófanir á töflum 

Sundrunarmælingar (e. Disintegration, Ph. Eur. 2.9.1)  

Sundrunarmælingar voru framkvæmdar samkvæmt lýsingu sem finna má í kafla 2.9.1 í 

Evrópsku lyfjaskránni. Hitastig vatnsbaðs var á bilinu 36-38°C. Til að munndreifitöflur 

standist prófið þurfa þær að leysast upp innan 3 mínútna. 

 

Leysnihraðamælingar með flæðisellum 

Notaðar flæðisellur sem liggja hlið við hlið til að framkvæma leysnihraðamælingar. 

Þessi aðferð hefur ýmsa kosti. Flæðisellurnar hafa tvöfalt gler (e. jacket flow cell) sem 

leyfir heitu vatni frá hitabaði að streyma um sellurnar og hita lausnina upp í 37°C  

líkamshita. Bæði gjafarfasinn og mótökufasinn eru hitaðir og rúmmál flæðisellanna er 

lítið. Rúmmál flæðisellanna er samtals 6,8 mL sem svipar til rúmmáls örvaðs 

munnvatns. Flæðisellurnar liggja hlið við hlið og hafa himnu á milli. Sellulosa Ester 

himnuskilja með MWCO:100.000 var valin sem himna þar sem hún ætti að hleypa í 

gegn lyfjaefninu en ekki ögnum úr töflunni. Framkvæmd rannsóknar var gerð við 37°C 
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í hreinsuðu vatni, segli var komið fyrir í bæði gjafarfasa og móttökufasa og sýni voru 

tekin úr móttökufasa. Rannsóknin var síðan endurtekin og sýni tekið úr gjafarfasa og 

móttökufasa. Sýni greind með HPLC. 

 

Leysnihraðamælingar í bikarglasi  

Bikarglas úr tvöföldu gleri var notað til að framkvæma leysnihraðamælingar. Hitabað 

var stillt á 38°C þannig að hitastig vatnslausnar hélst 37°C. Ákveðið var að nota 50 mL 

af hreinsuðu vatni til að mettun á lyfjaefninu ætti sér ekki stað (e. maintain sink 

condition). Segli var bætt við og segulhræra stillt á 3,8.  Sýni voru síuð með 0,45 µm 

himnu filter og greind með HPLC. 
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4.  NIÐURSTÖÐUR 

4.1 Fasa leysni rannsóknir 

4.1.1  Staðalkúrfur 

Staðalkúrfur voru útbúnar fyrir dexametasón, tríamsínólón og ketókonazól, sjá myndir 

9-11. 

 

 

Mynd 9. Graf sem sýnir flatarmál toppa sem fall af styrk staðallausna dexametasóns. 

  

 

Mynd 10. Graf sem sýnir flatarmál toppa sem fall af styrk staðallausna tríamsínólóns.  

  

 

Mynd 11. Graf sem sýnir flatarmál toppa sem fall af styrk staðallausna ketókonazóls. 
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Á myndum 9-11 sést línulegt samband á milli flatarmáls toppanna og styrk lyfjaefna í 

20% (w/v) HPβSD lausn. Jafna bestu línu var síðan notuð til frekari útreikninga á styrk 

uppleystra lyfja í fasa leysni rannsóknum. 

 

4.1.2 Fasa leysni rannsóknir 

Fasa leysni rannsóknir voru gerðar á þremur lyfjum til að kanna áhrif mismunandi 

sýklódextrína á leysni þeirra í vatni, sjá myndir 12-17. Síðan var fléttumyndurarstuðull 

reiknaður og bornir saman í töflu 4. 

Niðurstöður fasa leysni rannsókna á dexametasón má sjá á myndum 12 og 13. 

 

 

Mynd 12. Graf sýnir mólstyrk uppleyst dexametasón sem fall af mólstyrk hýdróxýprópýl afleiða sýklódextríns. 

 

 

Mynd 13. Graf sýnir mólstyrk uppleyst dexametasón sem fall af mólstyrk γSD. 

 

Línulegt samband var á milli dexametasón og hýdroxýprópýl afleiða sem lýsa má sem 

AL gerð fasa-leysanleika ferla. Útfrá mynd 12 má draga þá ályktun að HPγSD eykur 

leysni dexametasóns í vatni meira heldur en HPβSD. Lýsa má niðurstöðum sem fengust 
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með fasa leysni rannsókn á leysni dexametasón í γSD lausn sem samband af gerð Bs . 

Þar sem takmörkuð fléttumyndun á sér stað. 

Niðurstöður fasa leysni rannsókna á tríamsínólón má sjá á myndum 14 og 15. 

 

  

 

Mynd 14. Graf sýnir mólstyrk uppleyst tríamsínólón sem fall af mólstyrk hýdróxýprópýl afleiða. 

 

 

Mynd 15. Graf sýnir mólstyrk uppleyst tríamsínólón sem fall af mólstyrk γSD. 

 

Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að hýdroxýprópýl afleiður af sýklódextríni geta 

aukið leysni tríamsínólóns í vatni. Línulegt samband var á milli tríamsínólóns og 

hýdroxýprópýl afleiða af gerð AL. Útfrá mynd 14 má draga þá ályktun að HPγSD eykur 

leysni tríamsínólóns í vatni meira heldur en HPβSD. Niðurstaða fasa leysni rannsóknar 

á leysni tríamsínólóns í γSD lausnum má lýsa sem gerð Bs fasa-leysanleika ferla.  
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Niðurstöður fasa leysni rannsókna á ketókonazól má sjá á myndum 16 og 17. 

 

 

Mynd 16. Graf sýnir mólstyrk uppleyst ketókonazól sem fall af mólstyrk hýdroxýprópýl afleiða.  

 

 

Mynd 17. Graf sýnir mólstyrk uppleyst ketókonazól sem fall af mólstyrk γSD. 

 

Niðurstöður fasa leysni rannsókna á ketókonazól í sýklódextrín lausn bendir til að 

HPβSD geti aukið leysni ketókonazól. Línulegt samband var á milli mólstyrk uppleyst 
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γSD lausnum koma fram sem gerð BS. Þar sem leysanleiki fléttnanna er takmörkuð. 
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Fléttumyndunarstuðull, CE, lyfjaefnanna þriggja í mismunandi sýklódextrín lausnum 

var reiknaður út, sjá töflu 4. 

 

Tafla 4. Fléttumyndunarstuðull fyrir dexametasón, tríamsínólón og ketókonazól.  

Lyf CEHPγSD CEHPβSD CEγSD 

Dexametasón 2,27 0,72
 

0,28 

Tríamsínólón 1,00 0,51 0,67 

Ketókonazól 0,04 0,20 0,00
 

 

Fléttumyndunarstuðull var reiknaður út frá jöfnu 4. Á töflu 4 má sjá að leysni 

dexametasóns eykst mest í HPγSD vatnslausnum. Leysni tríamsínólóns eykst einnig 

mest í HPγSD vatnslausnum en leysni ketókonazól eykst mest í HPβSD vatnslausnum. 

Aukning á leysni dexametasón og tríamsínólóns var meiri heldur en fyrir ketókonazól í 

öllum þremur sýklódextrín lausnunum.   
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4.2 Fasa leysni rannsóknir, áhrif fjölliða. 

Fasa leysni rannsóknir voru gerðar á tveimur lyfjum til að kanna áhrif mismunandi 

fjölliða á leysni þeirra í sýklódextrín vatnslausnum, sjá mynd 18-25.  

Niðurstöður mælinga þar sem γSD lausnir innihalda 0,25% (w/v) PVP360 má 

sjá á myndum 18 og 19. 

 

 

Mynd 18. Graf sýnir mólstyrk uppleyst tríamsínólón sem fall af mólstyrk γSD. Sýklódextrín lausnirnar 

innihéldu PVP360. 

 

 

Mynd 19. Graf sýnir mólstyrk uppleyst dexametasón sem fall af mólstyrk γSD. Sýklódextrín lausnirnar 

innihéldu PVP360. 

 

Á myndum 18 og 19 má sjá aukna leysni tríamsínólóns og dexametasóns í γSD lausnum 

sem innihelda PVP360 miðað við leysni í hreinni vatnslausn. Samband lyfjaefnanna og 

γSD má lýsa sem Bs gerð á fasa-leysanleika ferli.   
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Niðurstöður mælinga þar sem γSD lausnir innihalda 0,25% (w/v) HPMC má sjá á 

myndum 20 og 21. 

 

 

Mynd 20. Graf sýnir mólstyrk uppleyst tríamsínólón sem fall af mólstyrk γSD. Sýklódextrín lausnirnar 

innihéldu HPMC. 

 

 

Mynd 21. Graf sýnir mólstyrk uppleyst dexametasón sem fall af mólstyrk γSD. Sýklódextrín lausnirnar 

innihéldu HPMC. 

 

 

Leysni lyfjanna í γSD lausn sem inniheldur HPMC eða PVP360 fer vaxandi í byrjun en 

fer síðan minnkandi við hærri styrk af γSD. Samband lyfjaefnanna dexametasóns og 

tríamsínólóns við γSD má lýsa sem Bs gerð á fasa-leysanleika ferli. Á mynd 20 má sjá 

rísandi hluta það er að segja aukna leysni og síðan flatan hluta heildar leysni 

tríamsínólóns í lausn.    
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Niðurstöður mælinga þar sem HPγSD lausnir innihalda 0,25% (w/v) PVP360 má sjá á 

myndum 22 og 23. 

 

 

Mynd 22. Graf sýnir mólstyrk uppleyst tríamsínólón sem fall af mólstyrk HPγSD. Sýklódextrín lausnirnar 

innihéldu PVP360. 

 

 

Mynd 23. Graf sýnir mólstyrk uppleyst dexametasón sem fall af mólstyrk HPγSD. Sýklódextrín lausnirnar 

innihéldu PVP360. 

 

Á myndum 22 og 23 má sjá aukna leysni lyfjaefna í vatnlausn með vaxandi styrk af 

HPγCD. Þessu línulega sambandi dexametasóns og tríamsínólóns við HPγSD má lýsa 

með gerð AL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,5658x - 0,0005
R² = 0,9973

0,0E+00

1,0E-02

2,0E-02

3,0E-02

4,0E-02

5,0E-02

6,0E-02

0,0E+00 2,0E-02 4,0E-02 6,0E-02 8,0E-02 1,0E-01

T
rí

am
sí

n
ó

ló
n
 [

M
]

Hýdroxýprópýl-γ-sýklódextrín [M]

HPySD + PVP360

y = 0,7185x - 0,0004
R² = 0,9994

0,0E+00

1,0E-02

2,0E-02

3,0E-02

4,0E-02

5,0E-02

6,0E-02

7,0E-02

0,0E+00 2,0E-02 4,0E-02 6,0E-02 8,0E-02 1,0E-01

D
ex

am
et

as
ó

n
 [

M
]

Hýdroxýprópýl -γ-sýklódextrín [M]

HPySD + PVP360



 

40 

 

Niðurstöður mælinga þar sem HPγSD lausnirnar innihalda 0,25% (w/v) HPMC má sjá á 

myndum 24 og 25. 

 

 

Mynd 24. Graf sýnir mólstyrk uppleyst tríamsínólín sem fall af mólstyrk HPγSD. Sýklódextrín lausnirnar 

innihéldu HPMC. 

 

 

Mynd 25. Graf sýnir mólstyrk uppleyst dexametasón sem fall af mólstyrk HPγSD. Sýklódextrín lausnirnar 

innihéldu HPMC. 

 

Á myndum 24 og 25 má sjá aukningu á leysni lyfjaefna í vatnlausn með hærri styrk af 

HPγSD.  Línulegur sambandi milli lyfjaefnanna og HPγSD má lýsa sem gerð AL. 
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Reiknað var út fléttumyndunarstuðul, CE, lyfjaefnanna í γSD og HPγSD lausn sem 

innihélt annað hvort PVP360 eða HPMC. Fléttumyndunarstuðullinn var borinn saman 

við fléttumyndunarstuðul lyfjaefnanna í sýklódextrín lausn án fjölliða, sjá töflu 5. 

 

Tafla 5. Fléttumyndunarstuðull lyfjaefnanna borinn saman 

 Dexametasón Tríamsínólón 

Sýklódextrín með/án fjölliðu CE CE 

γSD 0,28 0,67 

γSD og PVP360 0,16 - 

γSD og HPMC 0,28 0,79 

HPγSD 2,27 1,00 

HPγSD og PVP360 2,55 1,30 

HPγSD og HPMC 1,42 1,33 

 

Fléttumyndunarstuðull var reiknaður út með jöfnu 4. Útfrá töflu 5 má draga þá ályktun 

að vatnleysanlegu fjölliðurnar PVP360 og HPMC auka leysni tríamsínólóns í 

sýklódextrín lausn. PVP360 virtist geta aukið getu HPγSD til að leysa upp dexametasón 

en fléttumyndunarstuðull dexametasóns í lausn sem innihélt γSD og PVP360 var lægri 

heldur en í lausn án PVP360. Hugsanlegar ástæður verða ræddar í umræðukafla. 

 HPMC virtist hafa eingin áhrif á getu γSD til að leysa upp dexametasón í 

vatnslausn en minnka getu HPγSD til að leysa upp dexametasón. Fléttumyndunarstuðull 

var ekki reiknaður fyrir tríamsínólón í γSD lausn sem innihélt PVP360. Ástæðan var sú 

að ekki var hægt að nota jöfnu 4 þar sem hallatalan var hærri en 1 þegar teiknað var upp 

mólstyrk uppleyst tríamsínólóns sem fall af mólstyrk eins og sjá má á mynd 18. Til að 

bera saman áhrif PVP360 á tríamsínólón í γSD lausn var borin saman hallatala á mynd 

15, tríamsínólón í γSD lausn án PVP360, sem var α = 0,4 og á mynd 18 þar sem 

hallatalan var α = 1,5. Hærri hallatala gefur vísbendingu um aukna leysni í vatnslausn.  
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4.3  Þróun munndreifitaflna  

4.3.1 Rúmmál vatns í einum dropa 

Sprauta fyllt af 2 mL hreinsuðu vatni og dropar taldir til að geta reiknað út rúmmál 

hvers dropa, sjá töflu 6. 

 

Tafla 6. Fjöldi dropa taldir eftir að hafa fyllt sprautu upp að 2mL af hreinsuðu vatni. 

Tilraun  Fjöldi dropa  

1 64 dropar 

2 64 dropar 

3 60 dropar  

4 64 dropar 

5 65 dropar 

6 61 dropi 

 

Meðaltal fjölda dropa 𝑥  = 63 dropar. 

1 dropi, V ≈ 0,03 mL 

4.3.2 Niðurstöður blöndunaraðferða 1 

Útbúnar voru 4 gerðir af töflum. Reiknað var út 1% og 2% (w/v) PVP360 út frá 

rúmmáli móts 1. Rúmmál töflumóts 1 var V= 0,506 mL. Töflur 1 og 3 innihéldu 1% 

(w/v) PVP360 og töflur 2 og 4 innihéldu 2% (w/v) PVP360. Hlutföll innihaldsefna í 

töflum 1-4 má sjá í töflu 7. 

  

Tafla 7. Hlutföll innihaldsefna í munndreifitöflum 1-4 

Innihaldsefni Tafla 1 (% w/w) Tafla 2 (% w/w) Tafla 3 (% w/w) Tafla 4 (%w/w) 

Tríamsínólón 0,7 0,7 0,5 0,5 

γSD 5,2 5,2 3,5 3,5 

PVP 360 1,9 3,7 1,3 2,5 

Mannitól  92,2 90,4 - - 

Glúkósa - - 94,7 93,5 
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Notað var hreinsað vatn til að útbúa þykkt þykkni úr duftinu. Rúmmálið sem þurfti til 

að útbúa þykkni fyrir hverja töflu er listað í töflu 8.  

 

Tafla 8. Rúmmál sem þurfti til að útbúa þykkni úr dufti í eina töflu. 

Tafla  Rúmmál af vatni (mL) 

1 0,08 

2 0,09 

3 0,15 

4 0,13 

 

Útlit taflnanna var metið: 

Tafla 1: Hvítt heilt mjög hart yfirborð. Þegar taflan var tekin upp úr móti 1 voru leifar af 

vatni í botninum. 

Tafla 2: Hvítt heilt yfirborð sem er ekki eins hart og á fyrri töflu. Taflan molnaði þegar 

hún var tekin upp úr mótinu.  

Tafla 3: Yfirborð var rakt líkt og taflan hafi bráðnað. 

Tafla 4: Yfirborðið hörð skel en vatn hefur safnast fyrir í botninum.   

 

Niðurstaða framleiðslu á töflu 1-4 að þær höfðu ekki heilstæða massa eins og leitast var 

eftir og vatn var til staðar í töflumótinu eftir frostþurrkun nema í töflu 2 sem innihélt 2% 

PVP360 og mannitól.  Rannsóknin var endurtekin þar sem notast var við minni 

töflumót. 

 

Útbúnar voru 8 gerðir af töflum. Reiknað var út 1% og 2% (w/v) PVP360 út frá 

rúmmáli móts 2 og 3. Rúmmál töflumóts 2 var V= 0,200 mL. Rúmmál töflumóts 3 var 

V= 0,350 mL. Töflur 5-8 innihéldu mannitól og töflur 9-12 glúkósa. Töflur 5, 6, 9 og 10 

voru útbúnar í móti 2 en töflur 7, 8, 11 og 12 með töflumóti 2. Töflur 5, 7, 9 og 11  

innihéldu 1% (w/v) PVP360 og töflur 6, 8, 10 og 12 innihéldu 2% (w/v) PVP360. 

Hlutföll innihaldsefna í töflum 5-12 má sjá í töflu 9. 

 

 

 



 

44 

 

 

Tafla 9. Hlutföll innihaldsefna í munndreifitöflum 5-12. 

Innihaldsefni 
Tafla 5 

(% w/w) 

Tafla 6 

(% w/w) 

Tafla 7 

(% w/w) 

Tafla 8 

(% w/w) 

Tafla 9 

(% w/w) 

Tafla10 

(%w/w) 

Tafla 11 

(% w/w) 

Tafla 12 

(%w/w) 

Tríamsínólón 2,0 2,0 1,1 1,1 1,4 1,4 0,8 0,8 

γSD 14,3 14,3 7,9 7,9 10,1 10,1 5,4 5,4 

PVP 360 2,0 4,1 2,0 4,0 1,4 2,9 1,3 2,7 

Mannitól 81,7 79,6 89,0 87,0 - - - - 

Glúkósi - - - - 87,1 85,6 92,5 91,1 

 

Notað var hreinsað vatn til að útbúa þykkt þykkni úr duftinu. Rúmmál sem þurfti til að 

útbúa þykkni fyrir hverja töflu er listað í töflu 10.  

 

Tafla 10. Rúmmál sem þurfti til að útbúa þykkni úr dufti í eina töflu. 

Tafla  Rúmmál af vatni (mL) 

5-6 0,02 

7-8 0,04 

9-10 0,04 

11-12 0,06 

 

Útlit taflnanna var metið: 

Töflur úr töflumóti 2 höfðu heildstæðara yfirbrag heldur en töflur úr töflumót 3. Töflur 

sem innihalda mannitól voru með hart heilt yfirborð og gljúpa töflu. Töflurnar voru 

viðkvæmar og ytralag þeirra molnaði auðveldlega. Lítill hluti af töflunum varð eftir í 

botninum á mótunum og smá raki í leifunum á botninum. Töflur sem innihéldu glúkósa 

voru með þurrt yfirborð en rakt undirlag. Mikill afgangur var eftir í töflumótinu þegar 

taflan var tekin upp úr mótinu. Lítill munur var á töflum sem innihélt 1% eða 2% (w/v) 

PVP360.  

Niðurstöður rannsóknar á töflu 5-12 var að töflurnar sem innihalda mannitól komu betur 

út heldur en töflur sem innihalda glúkósa. Minna töfluform gefur betri niðurstöðu en 

stærri.   
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Útbúnar voru 4 gerðir af töflum. Reiknað var út 0,5%, 2,5%, 5% og 10% (w/v) af 

PVP360 og 2,5% HPMC út frá rúmmáli móts 2. Rúmmál töflumóts 2 var V= 0,200 mL. 

Tafla 13 inniheldur 0,5% (w/v) PVP360, tafla 14 inniheldur 5% (w/v) PVP360 sem 

hægt er að bera saman við töflu 16 sem inniheldur 5% (w/v) af fjölliðublöndu. Hlutföll 

fjölliðublöndu var 50:50 HPMC:PVP360.  Tafla 15 innihélt 10% (w/v) PVP360. 

Hlutföll innihaldsefna í töflum 13-16 má sjá í töflu 11 . 

 

Tafla 11. Hlutföll innihaldsefna í munndreifitöflum 13-16 

Innihaldsefni 
Tafla 13 

(% w/w) 

Tafla 14 

(% w/w) 

Tafla 15 

(% w/w) 

Tafla 16 

(%w/w) 

Tríamsínólón 2,0 2,0 2,0 2,0 

γSD 14,3 14,3 14,3 14,3 

PVP 360 1,0 10,2 20,4 5,1 

HPMC - - - 5,1 

Mannitól 82,7 73,5 63,3 73,5 

 

Notað var hreinsað vatn til að útbúa þykkt þykkni úr duftinu. Rúmmál sem þurfti til að 

útbúa þykkni á hverja töflu er listað í töflu 12.  

 

Tafla 12. Rúmmál sem þurfti til að útbúa þykkni úr dufti í eina töflu. 

Tafla  Rúmmál af vatni (mL) 

13-16 0,02 

 

Útlit taflnanna var metið eftir að verið tekið úr frostþurrkara. 

Tafla 13: Hvítt þurrt yfirborð. Molnar þegar hún var tekin úr mótinu.  

Tafla 14: Hvítt slétt yfirborð. Hélst óbrotin þegar hún var tekin úr mótinu. Smá þurrar 

leifar voru eftir í botn mótsins. 

Tafla 15: Hvítt þurrt yfirborð. Við töku töflunnar úr mótinu var lag af mjög hörðum 

leifum eftir í botninum. 

Tafla 16: Heilstæður massi með hvítt slétt yfirborð og vaxkennt undirlag. Hélst óbrotin 

þegar hún var tekin var úr mótinu og engar leifar í botninum. 

 

Út frá niðurstöðu á munndreifitöflum 13-16 má draga þá ályktun að 0,5% (w/v) 

PVP360 er of lítið hlutfall af fjölliðunni til að mynda töflumassa og 10% (w/v) er of hátt 
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hlutfall. Töflurnar sem innihalda 5% (w/v) af fjölliðu komu betur út og getur 

hagstæðasta hlutfall af rúmmálinu legið þar í kring. Fjölliðublanda kemur betur út 

heldur en að nota PVP360 eingöngu.    

4.4.3 Blöndunaraðferð 2 

Margar mismunandi samsetningar voru reyndar og bornar saman út frá sundrunartíma. 

Samsetning taflanna sem komu best út eftir hverja prófun og sundrunartími þeirra verða 

teknar saman í lokinn í töflu 19.  

 Blöndunaraðferð 1 og 2 var borin saman út frá sundrunarhæfni, sjá töflu 13. 

Þeim gefin einkunn frá 1-5 þar sem 1 sundrast fyrst. 

 

Tafla 13. Útbúnar voru töflur með blöndunar aðferð 1 og 2 og þær bornar saman. 
Tafla  Hlutfall 

af HPMC 

Hlutfall 

af PVP360 

Fjölliða 

(%w/v) 
Einkunn 

1 50 50 5 4 

2 45 55 5 3 

3 55 45 5 5 

4* 50 50 5 2 

5* 45 55 5 1 

*Útbúnar eftir blöndunar aðferð 2 

Sundrunartími munndreifitöflu 5 var 14 mínútur og 20 sekúndur. 

Blöndunaraðferð 2 sýndi fram á betri niðurstöðu og var notuð fyrir þær 

niðurstöður sem hérna koma á eftir. Tafla 13 sýndi fram á betri sundrunarhæfni þegar 

notað var minna hlutfall af HPMC í fjölliðublöndunni.  

Mismunandi hlutföll af fjölliðunum HPMC og PVP360 voru borin saman útfrá 

sundrunarhæfni, sjá töflu 14. Einnig voru áhrif sterkju á sundrunarhæfni taflna skoðuð. 

 

Tafla 14. Útbúnar voru töflur með mismunandi hlutfalli af HPMC og PVP. Ein var útbúin með sterkju. 

Tafla  
Hlutfall 

af HPMC 

Hlutfall 

af PVP360 

Fjölliða 

(%w/v) 

Sterkja 

(%w/v) 
Einkunn 

1 100 - 5 - 4 

2 40 60 5 - 2 

3 40 60 5 5 1 

4 35 65 5 - 3 

Sundrunartími munndreifitöflu 3 var 8 mínútur. 

Niðurstöðurnar benda til þess að minnka hlutfall HPMC í fjölliðublöndunni meira en í 

hlutfallinu 40:60 HPMC:PVP360 gefi ekki betri sundrunartíma. Sterkja virðist bæta 
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sundrunarhæfni töflunnar þar sem sundrunartíminn var bættur um næstum helming frá 

fyrra prófi. 

Borið var saman mismunandi magn af fjölliðublöndu og mismunandi magn af 

sterkju út frá sundrunarhæfni talfanna, sjá töflu 15. Einnig var skoðað áhrif að nota PVP 

sem hefur minni mólþunga heldur enn PVP360. Notast var við PVP40. 

 

Tafla 15. Útbúnar voru töflur sem innihéldu fjölliðu og sterkju. 
Tafla  Hlutfall 

af HPMC 

Hlutfall 

af PVP360 

Hlutfall 

af PVP40 

Fjölliða 

(%w/v) 

Sterkja 

(%w/v) 
Einkunn 

1 40 60 - 3 5 * 

2 40 60 - 3 7 5 

3 40 60 - 3 8 2-4 

4 40 60 - 4 5 * 

5 40 60 - 4 7 2-4 

6 40 60 - 4 8 2-4 

7 40 - 60 4 5 1 

* Molna og leifar af töflunum voru eftir í mótinu og því ekki með í sundrunarprófunum. 

Sundrunartími munndreifitöflu 7 var 3 mínútur og 40 sekúndur. 

Niðurstöður töflu 15 bentu til þess að töflur sem innihalda PVP40 hafi betri 

sundrunarhæfni heldur enn þær sem innihalda PVP360.  

Borið var saman sundrunarhæfni tafla sem innihéldu 4-3% (w/v) af 40:60 

HPMC:PVP40. Einnig töflur sem innihalda 6-7% (w/v) af sterkju í töflu 16. 

 

Tafla 16.  Útbúnar voru töflur sem innihalda mismunandi magn fjölliðar og sterkja. 
Tafla  Hlutfall 

af HPMC 

Hlutfall 

af PVP360 

Hlutfall 

af PVP40 

Fjölliða 

(%w/v) 

Sterkja 

(%w/v) 

Einkunn 

1 40 - 60 4% 6% 3 

2 40 - 60 4% 7% 4 

3 40 - 60 3% 6% 1 

4 40 - 60 3% 7% 2 

  

Sundrunartími munndreifitöflu 4 var 4 mínútur og 48 sekúndur sem er verri tími heldur 

en þegar notað var 5% (w/v) af sterkju og 4% (w/v) af 40:60 HPMC:PVP40.  

Útfrá töflu 16 má sjá að 3% (w/v) af fjölliðublöndu gefur betri niðurstöðu en 4% 

(w/v). Draga má þá ályktun að minna sterkju innihald tafla heldur en 7% (w/v) af 

sterkju gefur betri sundrunartíma. 
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Borið var saman töflur sem innihalda 2-4% (w/v) af 40:60 HPMC:PVP40 útfrá 

sundrunarhæfni taflanna. Skoðuð var áhrif að minnka sterkju innihald taflna. 

Niðurstöður bornar saman í töflu 17. 

 

Tafla 17.  Útbúnar voru töflur sem innihalda 2-4% (w/v) 40:60 HPMC:PVP40.  

Tafla 
Hlutfall 

af HPMC 

Hlutfall 

af PVP360 

Hlutfall 

af PVP40 

Fjölliða 

(%w/v) 

Sterkja 

(%w/v) 
Einkunn 

1 40 - 60 2% 5% * 

2 40 - 60 3% 4% * 

3 40 - 60 3% 4,5% 1 

4 40 - 60 3% 5% 2 

5 40 - 60 4% 5% 3 

* Töflurnar molna og það eru leifar á botni mótsins. Voru ekki teknar með í sundrunarprófi. 

Sundrunartími munndreifitöflu 3 var 3 mínútur og 11 sekúndur. 

Niðurstaða samanburðar sem sjá má í töflu 17 var sú að tafla sem inniheldur 3% 

(w/v) af 40:60 HPMC:PVP40 gefur betri niðurstöðu heldur en töflur sem innihalda 2 

eða 4% (w/v) af fjölliðublöndu.  Kjörið sterkjuinnihald munndreifitafla er 4,5% (w/v) af 

sterkju. 

Áhrif mismunandi magns af vatni til að búa til þykkni var skoðað út frá 

sundrunarhæfni taflna, sjá töflu 18. 

  

Tafla 18. Mismunandi mikið af vatni var notað til að útbúa þykkni taflanna. 

Tafla 
Rúmmál af vatni í 

hverja töflu (ml) 

Hlutfall 

af HPMC 

Hlutfall 

af PVP40 

Fjölliða 

(%w/v) 

Sterkja 

(%w/v) 
Einkunn 

1 0,06 40 60 3% 4,5% 4-5 

2 0,07 40 60 3% 4,5% 4-5 

3 0,08 40 60 3% 4,5% 3 

4 0,10 40 60 3% 4,5% 2 

5 0,13 40 60 3% 4,5% 1 

 

Sundrunartími munndreifitöflu 5 var 1 mínúta og 30 sekúndur en sundrunartími töflu 4 

var 3 mínútur og 15 sekúndur. 

 Út frá töflu 18 má draga þá ályktun að því meira vatnsmagn sem notað er til að 

útbúa munndreifitöflurnar því betri sundrunarhæfni. 
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Niðurstöður sundrunarprófanna dregnar saman í töflu 19. Samsetning sem kom best út í 

hverja prófi eru sýndar ásamt sundrunartíma. 

 

Tafla 19. Sýnir bestu niðurtöðu hvers sundrunarprófs. 

Próf 
Hlutfall 

af HPMC 

Hlutfall 

af PVP40 

Hlutfall 

af PVP360 

Fjölliða 

(%w/v) 

Sterkja 

(%w/v) 

Sundrunartími 

(mín.:sek.) 

1 45 - 55 5% - 14:20 

2 40 - 60 5% 5% 8:00 

3 40 60 - 4% 5% 3:40 

4 40 60 - 3% 6% 4:48 

5 40 60 - 3% 4,5% 3:11 

6  40 60 - 3% 4,5% 1:30 

* Rúmmál vatns á töflu var V = 0,13 ml. 

Útfrá töflu 19 má draga þá ályktun að 3% (w/v) 40:60 HPMC:PVP40 komi betur út 

heldur en 4 og 5% (w/v) af fjölliðublöndunni, PVP40 eykur sundrunarhæfni taflnanna 

miða við PVP360 og 4,5% (w/v) af sterkju eykur sundrunartíma munndreifitaflanna.  
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4.4  Munndreifitöflur og prófanir 

4.4.1  Fasa leysni rannsókn, áhrif fjölliðu og fjölliðublöndu. 

Fasa leysni prófanir voru gerðar á tríamsínólón til að kanna áhrif fjölliðunar PVP40 og 

fjölliðublöndu 40:60 HPMC:PVP á leysni þeirra í γ-SD vatnslausn, sjá myndir 26 og 27.  

Niðurstöður mælinga þar sem γSD lausnirnar innihalda 0,25% (w/v) PVP40 má 

sjá á mynd 26. 

 

 

Mynd 26. Graf sýnir mólstyrk uppleysts tríamsínólóns sem fall af mólstyrk γSD. Sýklódextrín lausnirnar 

innihéldu PVP40.  

 

Á mynd 26 má sjá rísandi hluta þar sem leysni tríamsínaólóns eykst í vaxandi styrk af 

γSD lausna. Sambandi tríamsínólóns við γSD má lýsa sem gerð Bs. Þar sem leysanleiki 

fléttnanna er takmörkuð. 

Niðurstöður mælinga þar sem γSD lausnirnar innihalda 0,25% (w/v) 40:60 

HPMC:PVP40 má sjá á mynd 27. 

 

 

Mynd 27. Graf sýnir mólstyrk uppleysts tríamsínólóns sem fall af mólstyrk γSD. Sýklódextrín lausnirnar 

innihéldu 40:60 HPMC:PVP40. 
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Sambandi tríamsínólóns við γSD lausnir sem innihelda fjölliðublöndu má lýsa sem gerð 

Bs. Þar sem leysanleiki fléttnanna er takmörkuð. 

Reiknaður var út fléttumyndunarstuðull, CE, lyfjaefnanna í γSD vatnslausn sem 

innihélt annað hvort PVP40 eða fjölliðublöndu 40:60 HPMC:PVP40. Borið saman við 

fléttumyndunarstuðull tríamsínólóns í γSD vatnslausn án fjölliða. Fléttumyndunar-

stuðlana má sjá í töflu 20. 

 

Tafla 20. Fléttumyndunarstuðull fyrir tríamsínólón borinn saman 

 Tríamsínólón 

Sýklódextrín með/án fjölliða CE 

γSD 0,67 

γSD og PVP40 1,67 

γSD og 40:60 HPMC:PVP40 3.09 

 

Útfá töflu 20 má draga þá ályktun á leysni tríamsínólóns í γSD vatnslaunum eykst þegar 

PVP40 eða HPMC:PVP eru til staðar. Fjölliðublandan hefur meiri áhrif heldur enn að 

PVP40 eitt og sér í sýklódextrín vatnslausnunum.  

4.4.2 Sundrunarmælingar  

Tafla 21. Niðurstöður sundrunarmælinga fyrir munndreifitöflur 

Tafla  Þyngd (mg) 
Krafa um sundrunartíma 

samkvæmt Ph. Eur. 
Staðist / fallið 

1 68,1 < 3mín. Staðist 

2 68,9 < 3mín. Staðist 

3 69,3 < 3mín. Staðist 

4 70,8 < 3mín. Staðist 

5 71,1 < 3mín. Staðist 

6 71,9 < 3mín. Staðist 

 

Samkvæmt þeim kröfum sem gerðar eru í Evrópsku lyfjaskránni um sundrunartíma 

munndreifitaflna stóðust munndreifitöflurnar sundrunarmælingar, sjá töflu 21.  
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4.4.3 Leysnihraðamælingar  

4.4.3.1 Staðalkúrfa tríamsínólóns 

Staðalkúrfa var útbúin fyrir tríamsínólón, sjá mynd  28. Jafna bestu línu var síðan notuð 

til að umreikna niðurstöður leysnimælinga í styrk lyfjaefnis.  

 

 

Mynd 28. Sýnir flatarmál toppa sem falla af styrk tríamsínólóns í lausn.  

 

Á mynd 28 má sjá línulegt samband á milli flatarmál toppa og styrk tríamsínólóns. 

 

4.4.3.2  Leysnihraðamælingar með flæðisellum 

Á myndum 29 til 31 má sjá niðurstöður leysnihraðamælinga sem gerðar voru með 

flæðisellum. 

  

 

Mynd 29. Sýnir hlutfall lyfsins í töflunni sem hefur leysts upp sem fall af tíma.  

 

Á mynd 29 má sjá að einungis 4% af lyfinu hefur leysts upp eftir 40 mínútur. Sýnin 

voru tekin úr móttökufasa. 
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Mynd 30. Sýnir hlutfall lyfsins í töflunni sem hefur leysts upp sem fall af tíma.  

 

Á mynd 30 má sjá að einungis 15% af lyfinu hefur leysts upp eftir 2 klukkustundir. 

Sýnin voru tekin úr mótökufasa. 

 

 

Mynd 31. Sýnir hlutfall lyfsins í töflunni sem hefur leysts upp sem fall af tíma.  

 

Á mynd 31 má sjá niðurstöður sýnatöku úr gjafarfasa. Út frá töflu 31 má draga þá 

ályktun að taflan hefur að mestu leysts upp innan 10 mínútna. Leysnihraðamælingar á 

myndum 29 og 30 benda til þess að það er annar hraðatakmarkandi þáttur. 
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4.4.3.3  Leysnihraðamælingar með bikarglasi 

Á mynd 32 má sjá niðurstöður leysnihraðamælinga sem gerðar voru í bikarglasi. 

 

 

Mynd 32. Sýnir niðurstöður leysni tríamsínólóns úr munndreifitöflum. 

 

Mynd 32 sýnir að losun lyfsins er hröð og er lyfjaefni að mestu uppleyst innan 4 

mínútna.   
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5.  UMRÆÐUR 

5.1  Fasa leysni rannsóknir 

Gerð staðalkúrfa gekk vel fyrir sig. Línulegt samband var á milli flatarmáls toppanna og 

styrks lyfjaefnanna í lausn. Línulegt samband þeirra á milli má lýsa með r
2
. Gildi r

2
 

liggja á milli 0 – 1. Þar sem r
2
 = 0 er ekki hægt að segja til um styrk lyfjaefna í lausn út 

frá flatarmáli toppa. Takmarkið var að fá r
2
 ≥ 0,97 til að hægt væri að segja til um styrk 

lyfjaefna út frá flatarmáli toppa. Staðalkúrfur fyrir dexametasón, tríamsínólón og 

ketókonazól voru allar með r
2
 hærra gildi en 0,97.  

Dexametasón, tríamsínólón og ketókonazól eru öll lyfjaefni sem Evrópska 

lyfjaskráin skilgreinir sem torleyst (e. practically insoluble) lyfja efni í vatnslausn. 

Staðlarnir voru því blandaðir í 20% (w/v) HPβSD til þess að leysa lyfjaefnin upp í 

vatnslausn. 

Fasa leysni rannsóknin gekk vel fyrir sig. Markmiðið með þessum hluta var að 

kanna áhrif γSD, HPγSD og HPβSD á leysni torleystra lyfjaefna í vatnslausn. 

Lokaniðurstaða tilraunarinnar var sú að sýklódextrínin bættu leysni dexametasóns, 

tríamsínólóns og ketókonazól í vatnslausn og var því markmiðinu náð.  

 Fasa leysni rannsóknin leiddi í ljós línulegt samband á milli mólstyrk uppleystra 

lyfjaefna og mólstyrk hýdroxýprópýl afleiðanna HPβSD og HPγSD. Línulegt samband á 

milli dexametasón, tríamsínólón og hýdroxýprópýl afleiða voru af gerð AL. 

Niðurstöðurnar bentu til þess að fléttumyndun hafi átt sér stað og við það eykst leysni 

lyfjaefnanna í vatnslausn. Línulegt samband af gerð AL kom einnig fram við blöndun 

ketókonazóls við HPβSD lausnir. Með því að teikna mólstyrk uppleysts ketókonazól 

sem fall af mólstyrk HPγSD fékkst r
2
 gildi 0,91 sem er viðunnandi. Samband 

ketókonazóls og HPγSD væri  hugsanlega hægt að túlka sem AP eða AN gerð en til þess 

þyrfti að gera frekari rannsóknir.  

 Líkt og kom fram í inngangi hafa náttúruleg sýklódextrín takmarkaðan 

leysanleika í vatni og er oft lýst sem B gerð fasa-leysanleika ferla.  Niðurstöður fasa 

leysni rannsókna á dexametasón, tríamsínólón og ketókonazól í vaxandi styrk af γSD 

má lýsa með Bs gerð sem bendir til takmarkaðra leysanleika fléttna.  

 Áhrif mismunandi sýklódextrína á leysni dexametasóns, tríamsínólóns og 

ketókonazóls var borið saman með því að reikna fléttumyndunarstuðul. 
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Fléttumyndunarstuðullinn er hærri fyrir dexametsón og tríamsínólón heldur en fyrir 

ketókonazól sem bendir til þess að fléttumyndunin dexametasóns og tríamsínólóns við 

öll þrjú sýklódextrínin var meiri og stöðugri en fléttumyndun sýklódextrína við 

ketókónazól.  Ákveðið var að halda áfram með tríamsínólón og dexametasón í næsta 

hluta. Geta HPγSD til að leysa upp dexametasón og tríamsínólón var meiri heldur en 

HPβSD og γSD og því var haldið áfram með HPγSD í næsta hluta. HPβSD bætti leysni 

dexametasón meira heldur en γSD en fyrir tríamsínólón varð það öfugt. γSD er að mestu 

brotið niður í efri hluta meltingarvegarins og skilst út án vandkvæða sem er kostur við 

hönnun munndreifitaflna. γ-SD var því valið umfram HPβSD til að halda áfram í næsta 

hluta sem er áhrif fjölliða á fléttumyndun sýklódextrína og lyfjaefnis. 

5.2 Fasa leysni rannsóknir, áhrif fjölliða 

Áhrif vatnsleysanlegra fjölliða á leysni torleystra lyfjaefna í sýklódextrín vatnslausn var 

skoðuð með fasa leysni rannsókn. Markmiðið var að bæta leysni torleystra lyfjaefna í 

sýklódextrín vatnslausnum með því að nota fjölliður. Með notkun fjölliðanna í forskrift 

munndreifitaflnanna væri möguleiki að minnka magn sýklódextríns sem þarf til að leysa 

upp lyfjaefnið.  

 Fasa leysni rannsóknin leiddi í ljós aukna getu sýklódextrínanna γSD og HPγSD 

til að bæta leysni tríamsínólóns í vatnslausn með því að nota vatnsleysanlegar fjölliður. 

Það var góð niðurstaða því markmiðinu var náð. Vatnsleysanlegu fjölliðurnar PVP360 

og HPMC bættu í sumum tilfellum getu sýklódextrínanna til að auka leysni lyfjaefnanna 

en í öðrum virtist leysnin minnka eða að þær höfðu engin áhrif á leysnina. Í öllum 

rannsóknunum var betri leysni í sýklódextrín vatnslausnum sem innihéldu fjölliðurnar 

heldur enn í hreinni vatnlausn.     

Línulegt samband var á milli mólstyrk uppleystra lyfjaefna og mólstyrk 

hýdroxýprópýl afleiðunnar HPγSD. Línulegt samband á milli lyfjaefnanna og HPγSD 

var af gerð AL sem þýðir að fléttumyndun hafi átt sér stað sem getur bætt leysni 

lyfjaefnanna í vatnslausn. Niðurstöður fasa leysni rannsókna á dexametasón og 

tríamsínólón í vaxandi styrk af γSD lausnum sem innihéldu fjölliður má lýsa með Bs-

gerð sem bendir til takmarkaðra leysanleika fléttna.  

Fléttumyndunarstuðull var reiknaður út til að geta borið saman áhrif 

sýklódextrína á leysni lyfjaefna í sýklódextrín lausnum með eða án vatnsleysanlegra 

fjölliða. Geta γSD til að mynda fléttu við tríamsínólón hefur aukist við að bæta HPMC 
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við sýklódextrín lausnirna. HPMC hefur hins vegar mjög lítil áhrif á getu γSD til að 

auka leysanleika dexametasóns í vatnlausn. Vatnsleysanlegar fjölliður líkt og HPMC og 

PVP360 geta aukið leysni náttúrulegra sýklódextrína líkt og γSD, aukið stöðuleika 

fléttna og fléttumyndun. Því var búist við betri leysni lyfjaefna með notkun fjölliða eða 

engum áhrifum.  

Fyrir lausnir sem innihalda PVP360 var teiknað upp mólstyrk uppleysts 

tríamsínólóns sem fall af mólstyrk γSD. Við það fæst há hallatala upp á α = 1,5 en það 

bendir til að PVP360 eykur fléttumyndun lyfjaefnis við γ-SD og leysni tríamsínólóns í 

vatnslausn. Þessari miklu aukningu á leysni tríamsínólóns gæti stafað af bindingu 

tveggja lyfjasameinda við sýklódextrín sameind eða með myndun nanóagna í lausninni. 

Til að kanna það frekar þyrfti að gera fleiri rannsóknir.  

Þegar lausnirnar innihéldu PVP360 virtist geta γSD minni til að leysa 

dexametasón upp. Sömu niðurstöður fengust þegar lausnirnar innihéldu HPMC en þá 

minnkaði geta HPγSD til að leysa upp dexametasón í vatnslausn. Ástæða minnkaðra 

eiginleika sýklódextrína til að leysa upp dexametasón geta verið fjölþættar meðal annars 

getur sýklódextrín myndað fléttu við fjölliðuna sem getur leitt til minni fléttumyndunar 

við lyfjaefnið. Önnur ástæða getur verið að fléttumyndunar jafnvægi hafi ekki náðst til 

dæmis vegna breyttra ytri aðstæðna. Þessi lækkun á fléttumyndunarstuðli gæti einni 

verið innan óvissumarka og fjölliðurnar hefðu lítil áhrif á leysni dexametasóns í 

sýklódextrín vatnslausn. 

Fjölliðan PVP360 bætti getu HPγSD til að leysa upp bæði tríamsínólón og 

dexametasón. Fjölliðan HPMC bætti getu HPγSD til að leysa upp tríamsínólón. 

Ákveðið var að halda áfram með tríamsínólón þar sem vatnsleysanlegu fjölliðurnar bæta 

leysni þess í HPγSD og γSD vatnslausnum. Ákveðið var að halda áfram með γSD þar 

sem það er brotið niður af ensímum í munni sem er kostur við gerð munndreifitaflna. 

Haldið var áfram með PVP360 í næsta hluta vegna þess að hallatalan sem fékkst við 

teiknun á mólstyrk uppleyst tríamsínólóns sem fall af mólstyrk γSD var hærri heldur en 

hallatala sem fékkst við notkun HPMC.    
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5.3  Þróun munndreifitaflna  

Þróun munndreifitaflna var spennandi verkefni þar sem notast var við 

frostþurrkunaraðferð. Munndreifitöflurnar voru þróaðar út frá því markmiði að töflurnar 

þurftu að geta bráðnað í munni en þurftu jafnframt að þola meðhöndlun. Það er að segja, 

þær áttu ekki að molna niður þegar þær voru teknar úr mótinu.  

5.3.1  Blöndunaraðferð 1 

Þróunarvinna gekk vonum framar en slík vinna tekur tíma. Reynt var að gera prófanir 

með skipulögðum hætti og draga ályktun eftir hvert próf til að ákvarða framhaldið. 

Fyrsta vandamálið sem kom upp var að vatn var til staðar í töflunum þrátt fyrir að hafa 

verið í frostþurrkun yfir nótt. Nokkrum tilgátum var varpað fram um hugsanlegar 

ástæður: Þrýstingur við frostþurrkun var ekki nægilega lágur þannig að 

þrýstingsmismunurinn var ekki nægilegur til að umbreyta ís í gufu. Efra yfirborð 

frostþurrkarans var volgt sem gæti hafa leitt til þess að þykknið bráðnaði áður en ísinn 

umbreyttist í gufu en vökvaform vatnsins þarf oft hærra hitastig til að fara úr vökvafasa 

yfir í gasfasa. Önnur tilgáta var að kæling taflnanna 

hefði ekki verið nægileg til að vatnið yrði að ís í 

miðjunni á töflunni. Það er hins vegar ólíklegt þar 

sem mjög lítið rúmmál af vatni var í töflunum. 

Töflurnar höfðu hart heilt yfirborð sem gæti hafa 

leitt til þétts varnarlags þannig að vatnið á botninum 

gufaði ekki upp heldur safnaðist fyrir í mótinu, sjá mynd 33. 

Töflumótið var minnkað þannig að minna var af ís til að gufa upp sem gæti leitt 

til jafnari uppgufunar. Ákveðið var að kæla botn frostþurrkunarglasanna með þurrís við 

upphaf frostþurrkunar til að minnka hættuna á bráðnun. Töflur sem innihéldu mannitól 

komu betur út heldur en töflur sem innihéldu glúkósa og því var ákveðið að halda áfram 

með mannitól. Fyrstu prófanirnar innihéldu PVP360 en með því að bæta HPMC við 

forskriftina fengu töflurnar vaxkenndara og heilstæðara yfirbragð. Töflusamsetningin 

sem kom best út í þessum hluta innihélt tríamsínólón, γSD, mannitól, 5% (w/v) 50:50 

HPMC:PVP360. Niðurstaðan var heil tafla sem molnaði ekki niður við meðhöndlun og 

því fyrra markmiðinu náð. 

Mynd 33. Hægra megin má sjá yfirborð 

töflunnar. Vinstra megin má sjá rakar 

leifar sem voru eftir í töflumótinu. 
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5.3.2  Blöndunaraðferð 2 

Samkvæmt Ph. Eur. eiga töflurnar að sundrast á innan við 3 mínútum og var það 

takmarkið í þessum hluta. Eftir að hafa prófað allmargar samsetningar af 

munndreifitöflum var loka sundrunartíminn undir 3 mínútum og því var takmarkinu 

náð.     

Prófanir úr fyrri hluta bentu til þess að töflueiginleikarnir versna ef notað ≤0,5% 

eða 10% ≤ (w/v) af PVP360 og því var ákveðið að áframhaldandi prófanir á fjölliðu 

innihald taflna skyldu vera innan þessa marka. Það var unnið út frá 50:50 5% (w/v)  

HPMC:PVP360. Ákveðið var að bæta auka skrefi við gerð munndreifitaflna. 

Innihaldsefnin voru leyst upp í vatni og frostþurrkuð. Við það mynduðust fjaðurkenndar 

agnir sem auðvelt var að bleyta upp aftur til að mynda þykkni fyrir gerð 

munndreifitaflna. Annar kostur er að með því að leysa sýklódextrín upp ásamt 

lyfjaefninu í vatnslausn getur fléttumyndun átt sér stað. Einnig getur aukaskrefið 

minnkað kornastærð og bætt eiginleika munndreifitaflna. Þegar blöndunaraðferðir 1 og 

2 voru bornar saman út frá sundrunartíma sýndu töflur sem útbúnar voru með 

blöndunaraðferð 2 betri sundrunarhæfni.   

Þegar prófuð voru mismunandi hlutföll af HPMC og PVP var niðurstaðan sú að 

með auknu hlutfalli af HPMC eykst sundrunartími taflnanna. Lokahlutfallið var 40:60 

HPMC:PVP þar sem minna en 40% hlutfall af fjölliðunni HPMC gaf ekki betri 

niðurstöðu. Út frá niðurstöðum blöndunaraðferðar 1 að HPMC gefur töflunum þá 

eiginleika að molna ekki niður við meðhöndlun og því ætti ekki að minnka hlutfall þess 

of mikið. 

Ákveðið var að præofa að bæta við innihaldsefni sem gæti hugsanlega bætt 

sundrunartíma taflnanna. Kartöflu sterkja er ein af þeim hefðbundnu sterkjum sem 

notaðar eru í lyfjaiðnaði. Sterkja bólgnar út við snertingu við vatn og tekur pláss í 

töfluforminu. Þrátt fyrir að mannitól sé leysanlegt í vatni gæti minna hlutfall af 

mannitóli í hverri töflu leitt til betri sundrunartíma þar sem kristöllun mannitóls á sér 

stað við frostþurrkun. Niðurstöður sýndu fram á betri sundrunartíma þegar notað var 

4,5% (w/v) af sterkju í forskriftina. 

Þar sem takmarkinu var enn ekki náð var ákveðið að prófa PVP með minni 

mólþyngd. PVP40 hefur lægra segjustig og gæti aukið leysni töflunnar. Niðurstaðan var 

sú að töflur sem innihalda PVP40 sundruðust á betri tíma heldur en þær sem innihalda 
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PVP360. Einnig var reynt að útbúa holóttar töflu með því að bæta meira vatni við 

myndun þykknis. Helsti ókosturinn við að bæta meira vatni við gerð þykknis er að þá 

eykst hættan á að taflan falli saman við frostþurrkun eða molni við meðhöndlun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar var að með því að auka vatnsmagn við gerð 

munndreifitaflna má bæta sundrunartíma þeirra.  

Lokaafurð rannsóknarinnar var tafla sem innihélt 3% (w/v) 40:60 

HPMC:PVP40, tríamsínólón, γSD, mannitól og 4,5% (w/v) sterkju. Þykkni var útbúið 

með 0,13mL af vatni á hverja töflu. Sundrunartíminn var 1 mínúta og 30 sekúndur og 

því var markmiðinu fyrir þennan hluta náð. Á mynd 34 má sjá loka-afurðina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Munndreifitöflur og prófanir.  

5.4.1  Fasa leysni rannsókn, áhrif fjölliðu og fjölliðublöndu. 

Fasa leysni rannsókn á áhrif PVP40 og fjölliðublöndunar 40:60 HPMC:PVP40 á leysni 

tríamsínólóns í γSD vatnslausnum gáfu mjög góða niðurstöður. Niðurstöður 

rannsóknarinnar var sú að geta γSD til að auka leysni tríamsínólón var meiri í lausnum 

sem innihalda PVP40 heldur en í lausnum sem eru án fjölliðunnar. Með því að bera 

saman fléttumyndunarstuðullinn má draga þá ályktun að fjölliðublandan hefur meiri 

áhrif heldur en PVP40 eitt og sér þegar kemur að bættri leysni tríamsínólóns í γSD 

vatnslausnum. Samband uppleyst tríamsínólóns og styrk sýklódextrínlausna má lýsa 

sem Bs gerð fasa-leysanleika ferla.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar var síðan notuð til að reikna út þann styrk af 

sýklódextríni sem þarf til að leysa lyfjaefnið upp í munnvatni. 

Mynd 34. Sýnir munndreifitöflu loka-afurðar.  
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5.4.2  Prófanir  

Þær prófanir sem gerðar voru sundrunarmælingar, leysnihraðmælingar með flæðisellum 

og leysnihraðamælingar með bikarglasi.  

 Sundrunarmælingin gekk vel en samkvæmt þeim kröfum sem gerðar eru í 

Evrópsku lyfjaskránni um sundrunartíma munndreifitaflna stóðust munndreifitölurnar 

prófið. Þetta próf bendir til góðra eiginleika munndreifitaflnanna.  

 Áhugaverðar niðurstöður fengust við leysnihraðamælingar með hlið við hlið 

flæðisellumælingum. Niðurstöðurnar bentu til þess að annar hraðatakmarkandi þáttur 

heldur en leysni lyfs olli lítilli lyfjamælingu í móttökufasa. Hugsanleg ástæða fyrir litlu 

lyfjamagni í móttökufasa getur verið nanóagnamyndun sýklódextrína og lyfjaefnis í 

gjafarfasa. 

 Niðurstöður leysnihraðamælinga sem gerðar voru í bikarglasi komu betur út. 

Mælingarnar sýndu að losun lyfsins er hröð og er lyfjaefni að mestu búið a leysast upp 

innan 4 mínútna.  

  

 

 

 

 

 

 

.   
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6.  ÁLYKTANIR 

 

Munnangur og sýkingar í munnholi geta valdið miklum sársauka. Sjúklingarnir geta því 

oft ekki tekið inn lyfjaform sem leysist hægt upp í munni eða lyf sem þarf að tyggja. 

Munndreifitöflur er lyfjaform sem sundrast eða leysist hratt upp í munnholi og hentar 

því vel fyrir þessa sjúklinga.  

Útfrá niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að sýklódextrín 

eykur leysni torleystra lyfjaefna í vatnslausn. Fjölliðurnar HPMC, PVP360 og PVP40 

geta aukið getu sýklódextrína til að leysa upp lyfjaefni í vatnslausn en fjölliðublandan 

40:60 HPMC:PVP40 sýndi fram á mun betri leysni tríamsínólóns í sýklódextrín 

vatnslausnum heldur en í lausnum sem innihéldu ekki fjölliðurnar.  

Með því að bera saman útlit munndreifitaflna og sundrunartíma fékkst 

töflusamsetning þar sem munndreifitöflurnar höfðu nægilega hörku þannig að þær 

molnuðu ekki niður og góða sundrunarhæfni. Þessar töflur innihéldu 3% (w/v) 40:60 

HPMC:PVP40, tríamsínólón, γSD, mannitól og 4,5% (w/v) sterkju  

Mörg lyfjaefni eru torleyst í vatni og því væri áhugavert að halda áfram þróun 

munndreifitaflna sem innihalda sýklódextrín hvort sem það væri til staðbundinnar 

notkunar eða almennar. Niðurstöður verkefnisins gefa góðan grunn fyrir áframhaldandi 

þróun á munndreifitöflunum sem innihalda tríamsínólón og γSD. Næstu skref gæti verið 

að bæta bragðefni í forskriftina. Einnig mætti þróa aðferð til að útbúa fleiri töflur í einu 

og aðferð til að skammta þykknið niður í töflumótin þannig að nákvæmt magn af 

þykkninu fari í hvert mót.  
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