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Sammanfattning 
Inledning 
Löslighet är en viktig faktor vid framtagning av nya läkemedel eller nya beredningar av 
redan kända läkemedelssubstanser. Cyklodextriner är ringformade oligosackarider som 
kan omsluta små svårlösliga läkemedelsmolekyler och på så sätt öka dess löslighet i 
vatten. Naproxen är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande läkemedel med låg 
löslighet i vatten. 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur cyklodextriner kan öka läkemedlet 
naproxens löslighet i vatten. Även vattenlösliga polymerer såsom PVP undersöks i 
kombination med cyklodextriner.  

Metod 
Denna undersökning är en litteraturstudie med underlag inhämtat under februari 2017. 
Nio originalstudier om cyklodextriner och naproxen med fokus på löslighet valdes ut. 

Resultat 
Resultatet visar på att cyklodextriner mycket effektivt kan öka lösligheten hos 
naproxen, speciellt de modifierade β-cyklodextrinerna. Lösligheten ökade med 20-200 
gånger. I kombination med vattenlösliga polymerer såsom PVP ökade lösligheten 
ytterligare.  

Diskussion 
Det fanns begränsad mängd litteratur att tillgå och många av studierna var utförda av 
samma forskare, men studierna hade liknande metoder och visade alla på liknande 
resultat. Cyklodextriners användbarhet sträcker sig även längre än löslighet och mycket 
av den nyare forskningen handlar om annat än löslighet, t.ex. att öka transdermalt 
upptag eller minska gastrointestinala biverkningar med hjälp av modifierade 
cyklodextriner.  

Nyckelord: Cyklodextrin, naproxen, löslighet 





Introduktion 
Läkemedelsutveckling 
I forskning och framtagning av nya potentiella läkemedelssubstanser är det viktigt att 
få fram beredningar som går att använda i bland annat djurstudier. Det är viktigt att 
dessa beredningar är utformade så att tillräcklig mängd av läkemedelssubstansen når 
det system som det är tänkt att den ska påverka. Dessa beredningar behöver också vara 
lätta att dosera och inkludera hjälpämnen med låg toxicitet och med få eller inga egna 
biverkningar. Tidiga studier på potentiella läkemedelssubstanser är utformade för att 
utvärdera farmakologisk effekt, farmakokinetik och toxicitet. Speciellt i toxikologi-
studier administreras höga doser av läkemedelssubstansen vilket ställer höga krav på 
beredningen. Det finns stor skillnad mellan olika typer av försöksdjur vilket gör att 
olika administreringsvägar kan behöva användas. Orala beredningar är den vanligaste 
formen i djurstudier; dessa kan vara lösningar, suspensioner, kapslar eller tabletter – 
där lösningar är den vanligast förekommande. Lösningar är lätta att ta fram, går att 
administrera med säkerhet men har begränsningar när det kommer till läkemedlets 
koncentration. Suspensioner däremot kan ha hög koncentration av läkemedels-
substansen men är svårare att ta fram, riskerar utfällningar och eventuella skillnader i 
kvalité mellan olika batcher. Även när det kommer till intravenös och subkutan 
administrering är lösningar att föredra.  

Tidig läkemedelsutveckling kan delas upp i två generella fält. Dels testas en stor mängd 
potentiella läkemedelssubstanser för effekt, farmakokinetik och toxicitet: här föredras 
lösningar och suspensioner som beredningsformer. Dels testas redan kända 
substanser: här används en mer varierad typ av beredningsformer. 

Har en läkemedelssubstans en löslighet under 10 mg/ml behöver dess löslighet 
utvärderas och ökas för att man ska kunna ta fram en användbar beredning. Detta 
inkluderar en stor del av potentiella nya läkemedel, där många ämnen är praktiskt 
taget olösliga i vatten.  

Vanliga tekniker för att öka lösligheten är pH-justering, användandet av 
hjälplösningsmedel, ytaktiva ämnen eller cyklodextriner. Många potentiella läkemedel 
är svaga syror eller baser och här är pH-buffert ett enkelt sätt att påverka lösligheten. 
Dock måste lösningarna ha pH som gör dem användbara för valt administeringssätt. 
Vanliga hjälplösningsmedel är etanol, propylenglykol, glycerin, polyetylenglykol med 
flera, vilka förekommer i redan godkända läkemedel. Hjälplösningsmedel kan påverka 
biotillgängligheten och vid injektioner ge biverkningar vid injektionsstället. 
Hjälplösningsmedel kan kombineras med pH-buffert och ytaktiva ämnen. Ytaktiva 
ämnen används även i suspensioner och emulsioner men kan ha toxikologiska effekter 
på olika försöksdjur vilket försvårar deras användning [1, 2]. Ca 40% av potentiella nya 
läkemedelssubstanser i utveckling antas vara olösliga i vatten [3]. 

Tidig utveckling av potentiella läkemedelssubstanser görs idag så att säga in silico, dvs 
med hjälp av datorprogram. På detta sätt kan man få fram log P (partitions-
koefficienten), pKa-värde etc och annan information som kan vara relevant för 
läkemedlets löslighet [1, 2]. 

Löslighet 
Läkemedels vattenlöslighet är en viktig faktor vid framtagning och framställning av nya 
läkemedel. Orala beredningsformer av läkemedel är den absolut vanligaste, framför allt 
för att det är kostnadseffektivt, ökar följsamhet och leder till stor möjlig variation i 
utformningen av läkemedlet. Men för att ett läkemedel ska lämpa sig för oral 
administrering finns en rad hinder, t.ex. låg löslighet, låg permeabilitet och hög 
förstapassagemetabolism vilket leder till låg biotillgänglighet. För att ett läkemedel ska 
vara lämpligt för oral administrering behöver det vara lösligt i dess högsta dos i 250 ml 
vatten med pH 1-7,5 vilket motsvarar administrering av ett läkemedel till en fastande 
person med ett glas vatten. För ett läkemedel med låg löslighet krävs ofta höga doser 
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för att uppnå plasmakoncetrationer i terapeutiskt intervall. Högre doser leder till risk 
för fler biverkningar, framförallt från mag- och tarmslemhinnan.  

Även vid framtagning av parenterala beredningsformer är läkemedlets löslighet i vatten 
viktigt. Utan tillräcklig löslighet går det inte att framställa lösningar med hög nog 
koncentration för att det praktiskt ska gå att administrera läkemedlet i rätt doser. 

Modifiering av läkemedelssubstansen för att öka lösligheten kan vara mekaniska 
processer som minskar partikelstorleken eller frystorkning. Detta är användbara 
metoder men kräver att läkemedelssubstansen inte degraderas under processen. De är 
heller oftast inte tillräckliga för att öka lösligheten då de ökar upplösningshastigheten 
men i mycket liten grad den totala lösligheten vid jämvikt – dock kan detta räcka för att 
öka biotillgängligheten för vissa läkemedel, t.ex. fenofibrat (Lipanthyl) där 
biotillgängligheten ökar med upp till 10 gånger vid förminskade läkemedelspartiklar. 
En annan typ av modifiering är då läkemedelssubstansen är dispergerad i ett 
vattenlösligt hjälpämne i fast form, t.ex. celecoxib (Celebra) med PVP. 
Nanosuspensioner är framförallt användbart för läkemedel som är svårlösliga i både 
vatten och olja. En nyare metod för att skapa nanopartiklar är supercritical fluid (SCF) 
där lösningsmedlets (t.ex. koldioxid) förmåga att lösa läkemedelssubstansen påverkas 
genom tryck och temperatur. Denna metod kan ge partikelstorlekar ner till 5 nm.  

Användningen av surfaktanter, ytaktiva ämnen, är ett av de äldsta och mest använda 
sätten att öka lösligheten. Ytaktiva ämnen ökar både upplösningshastigheten och 
lösligheten och kan även i högre koncentrationer användas för att skapa miceller [3]. 

Även när det gäller redan etablerade läkemedel kan nya formuleringar leda till mindre 
biverkningar, bättre följsamhet och nya användningsområden [2, 4]. 

Cyklodextriner 
Cyklodextriner är en grupp av cykliska oligosackarider bestående av 6 eller fler 
amylosenheter (α-D-glukos). Cyklodextriner med 6, 7 och 8 enheter är naturligt 
förekommande och går under benämningarna α(alfa)-, β(beta)- och γ(gamma)-
cyklodextrin, men det förekommer även δ(delta)-, ε(epsilon)-, ζ(zeta)-, η(eta)- och 
θ(theta)-varianter. De naturligt förekommande cyklodextrinerna är stabila med en 
smältpunkt på 240-265°C och speciellt β-cyklodextrin har en begränsad löslighet i 
vatten (1,85%), vilket antas bero på den stabila kristallstrukturen, medan modifierade 
varianter har en hög löslighet varav metyl-β-cyklodextrin, hydroxypropyl-β-
cyklodextrin och sulfobutyleter-β-cyklodextrin är vanligt använda. Dessa har löslighet i 
vatten som kan uppgå till mer än 50% (vikt/volym). Derivat av cyklodextriner kan vara 
alkylerade (t.ex. metyl-β-cyklodextrin), hydroxyalkylerade (t.ex. 2-hydroxypropyl-β-
cyklodextrin), estrar (t.ex. acetyl-β-cyklodextrin), joniserade (t.ex. sulfobutyleter-β-
cyklodextrin), förgrenade (t.ex. maltosyl-β-cyklodextrin) eller polymererade (t.ex. 
carboxymetyl-β-cyklodextrin). En överblick över de vanligaste cyklodextrinerna finns i 
tabell 1. För de omodifierade cyklodextrinernas kemiska struktur se figur 1. 

Tabell 1. Överblick över vanliga cyklodextriner [1, 2, 5]. 
Antal glukosenheter Löslighet i vatten vid 

25°C (mg/ml)
Molekylmassa

α-cyklodextrin 6 145 972

β-cyklodextrin 7 18,5 1135

γ-cyklodextrin 8 232 1297

δ-cyklodextrin 9 81,9 1459

h y d r o x y p r o p y l - β -
cyklodextrin

7 >600 1400

s u l f o b u t y l e t e r - β -
cyklodextrin

7 >500 2163

metyl-β-cyklodextrin 7 >500 1310
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Cyklodextriner har varit kända i över 100 år och första patentet med cyklodextriner 
registrerades 1953. Dock var cyklodextriner både dyra och omständliga att framställa 
innan 70-talet. Idag kan de framställas både billigt och med hög säkerhet vilket gör 
dem väl lämpade att använda i läkemedelsindustrin [1, 2]. 
 

Cyklodextriner har en toroid form, något smalare i ena änden och vidare i andra, med 
ett hydrofobt hålrum och ett hydrofilt yttre. De kan bilda ligandkomplex med 
läkemedel genom att omsluta hydrofoba delar av läkemedlet i passande storlek i 
cyklodextrinens hydrofoba inre del. Detta kan ske i förhållandet 1:1 läkemedel-
cyklodextrin-ligand eller 1:2 läkemedel-cyklodextrin-ligand. Inga kovalenta bindningar 
bildas när komplexbildning sker [3]. Figur 2 visar en schematisk bild över hur ett 
läkemedel interagerar med cyklodextrin i lösning. 

Cyklodextriner kan ha en stabiliserande effekt på läkemedelssubstansen genom att den 
omsluter läkemedlet och på sätt förhindrar andra potentiellt reaktiva ämnen att 
interagera med läkemedlet.  
Det finns dock undantag till detta. T.ex. kan tranilast (allergimedicin som ej finns i 
Sverige) bilda läkemedel-gamma-cyklodextrin-komplex i förhållandet 2:1 vilket leder 
till ökad degradering av läkemedlet [2]. 

Det är visat att cyklodextriner är säkra med låg toxicitet [5, 6] och anses även säkra 
(Generally recognized as safe) av amerikanska FDA och används även i livsmedels-
industrin. Det kan dock antas att cykodextrin kan binda till andra lipofila molekyler, 
såsom vitaminer och hormoner, efter det att läkemedlet har frisläppts – speciellt i 
parenterala beredningar. Cyklodextriner kan även användas i detta syfte, dvs som ett 
läkemedel i sig självt för att binda till och avlägsna t.ex. vitamin A eller kolesterol från 
t.ex. blodplasma [7]. 
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Lo ⇌  L    ⇌    Lj

          ⥯           ⥯
        L:CD ⇌ Lj:CD

Figur 2. Schematisk bild över hur cyklodextrin interagerar 
med en läkemedelssubstans i en lösning. Olöst läkemedel 
Lo, löst läkemedel L, joniserat läkemedel Lj, läkemedel-
cyklodextrin-ligand L:CD, joniserat läkemedel-cyklodextrin-
ligand Lj:CD [3]

Figur 1. Kemisk struktur av naturligt  
förekommande cyklodextriner [26].



Cyklodextriner kan även användas för att skapa fördröjd frisättning, öka stabilitet hos 
läkemedelsberedningen, minska biverkningar från mag- och tarmkanalen, omvandla 
flytande läkemedel till mikrokristallint pulver samt dölja dålig lukt och smak från 
läkemedlet. Lösligheten kan ökas ytterligare genom att använda salt från läkemedlet 
samt justera pH [2, 4].  

PVP 
Hydrofila polymerer, t.ex. polyvinylpyrrolidon (PVP) i låga koncentrationer har i sig 
självt måttlig inverkan på läkemedels löslighet men kan öka lösligheten ytterligare i 
kombination med cyklodextriner. [1, 8]. PVP kallas även povidon och används i bland 
annat ögondroppar (Oculac) men även som hjälpämne i tabletter och kapslar. För PVPs 
kemiska struktur se figur 3.  

Naproxen 
Naproxen tillhör gruppen non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) och verkar 
genom att hämma prostaglandinsyntesen. Dess användning är framförallt som 
smärtlindring och antiinflammatorisk behandling. På den svenska marknaden finns 
naproxen i form av tabletter och suppositorier. Naproxen är en svag syra (pKa 4,2 med 
låg löslighet i vatten, 25 µg/ml). Naproxen har en naturligt dålig smak och ger liksom 
andra NSAID:er gastroinstestinala biverkningar [9]. För naproxens kemiska struktur se 
figur 4. 
 

Syfte 
Denna litteraturstudie kommer att undersöka hur cyklodextriner kan användas för att 
öka läkemedels löslighet. Jag kommer att försöka besvara frågorna: 
• Hur kan naproxens löslighet påverkas av cyklodextriner? 
• Kan vattenlösliga polymerer såsom PVP i kombination med cyklodextriner påverka 

naproxens löslighet ytterligare? 

Den kommer specifikt att fokusera på hur naproxen kan göras lösligare med hjälp av β-
cyklodextrin och dess derivat, då β-cyklodextrin verkar ha starkast komplexbildning 
med naproxen [10]. 
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Figur 3. Kemisk struktur av PVP. [27]

Figur 4. Kemisk struktur av naproxen. [28]



Metod 
Litteratursökning gjordes via PubMed under februari 2017. Sökord som användes var 
“cyclodextrin drug solubility”, “cyclodextrin solubility enhancement”, “cyclodextrin 
naproxen solubility”, “cyclodextrin naproxen polyvinylpyrrolidone”. Urval gjordes på 
studier som berörde löslighet efter att abstract lästs. Bara originalstudier på engelska 
inkluderades och studier som undersökte annat än löslighet valdes bort. De 
översiktsartiklar som hittades lästes som jämförelse men inkluderades inte i resultatet. 
Som utgångspunkt i arbetet användes en översiktsartikel [1].  

Tabell 2. Artikelsökningar via PubMed 

Resultat 
Bettinetti et al har kunnat visa att naproxen formar 1:2-komplex med α-cyklodextrin, 
1:1-komplex med β-cyklodextrin och både 1:1 och 1:2-komplex med γ-cyklodextrin, där 
β-cyklodextrin gett de stabilaste komplexen. Detta antogs bero på att storleken på den 
hydrofoba håligheten hos β-cyklodextrin bäst matchar den på naftalen-delen av 
naproxen [10]. 

I en studie av Faucci et al undersöktes naproxens löslighet i vatten vid 25°C genom att 
naproxen tillsattes i lösningar med olika koncentration av metyl-β-cyklodextrin, 
hydroxypropyl-β-cyklodextrin (0-7,5%), β-cyklodextrin (0-1,6%, pga lägre löslighet) 
eller vattenlösliga polymerer (0-0,5%). Även kombinationer av cyklodextrin och 
polymerer jämfördes. Polymererna som undersöktes var polyetylenglykol (PEG), 
hydroxypropylmetylcellulosa (HPMC) och polyvinylpyrrolidon (PVP K-30) samt 
natriumkarboxymetylcellulosa (NaCMC). Naproxens löslighet ökade 2-3 gånger i 
lösningarna med de första tre polymererna och upp till 10 gånger i lösningen med 
NaCMC och nådde en platå vid koncentrationer runt 0,25-0,5% i samtliga fall. Den 
högre påverkan hos NaCMC antogs bero på något ökat pH i lösningen vilket bidrar till 
en ökad jonbildningsgrad hos naproxen. I ternära system med en fast koncentration av 
cyklodextrin fanns liknande mönster; en platå nåddes vid en koncentration av 
0,1-0,25% av respektive polymer, och NaCMC hade störst inverkan på lösligheten. Den 
ökade lösligheten kunde visas bero på ökad komplexbildning mellan cyklodextrin och 
naproxen vid förekomst av polymerer med en ökad stabilitet hos komplexen med 
6-49%, men även bildandet av naproxen-cyklodextrin-polymerkomplex. 

Den relativa ökningen hos naproxen ökade med 20 gånger i lösningen med β-
cyklodextrin till 200 gånger i lösningen med metyl-β-cyklodextrin och 240 gånger i 
lösningar med metyl-β-cyklodextrin och polymerer, se tabell 3 [11].  

Datum Sökord Antal träffar Valda artiklar

170210 Cyclodextrin naproxen 
solubility

25 10, 12, 13, 15, 16

170222 Cyclodextrin naproxen 
polyvinylpyrrolidone

4 11, 14

170222 Cyclodextrin naproxen PVP 4 14, 17, 18
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Tabell 3. Sammanfattning av naproxens löslighet från [11] 

1 Naproxens löslighet i lösning med eller utan respektive cyklodextrin och polymer angivet i mg/l. 
2 Naproxens relativa ökning i löslighet jämfört med dess löslighet i vatten anges inom parentes. 

Cirri et al har i en studie undersökt hur olika pH påverkar cyklodextrins förmåga att 
påverka naproxens löslighet. Naproxen är en svag syra och dess löslighet påverkas av 
pH. Undersökningen gick till så att läkemedelssubstans tillsattes till buffrade lösningar 
med pH 1,1, 4,0 och 6,5 med olika koncentrationer β-cyklodextriner med eller utan en 
bestämd mängd polymerer. Polymererna som användes var natriumkarboxymetyl-
cellulosa (NaCMC) och polyvinylpyrrolidon (PVP K30) och cyklodextrinerna var β-
cyklodextrin (β-CD), trimetylammoniumpropyl-β-cyklodextrin (TMA-β-CD), 
hydroxypropyl-β-cyklodextrin (HP-β-CD), hydroxyetyl-β-cyklodextrin (HE-β-CD), 
metyl-β-cyklodextrin (ME-β-CD)samt sulfobutyleter-β-cyclodextrin (SBE-β-CD). 
Studien visar att cyklodextrin och naproxen bildar stabilare komplex vid lägre pH, 
vilket antogs bero på lägre grad joniserad läkemedelssubstans. Metyl-β-cyklodextrin 
gav de stabilaste komplexen medan TMA-βCD som är positivt laddad gav de minst 
stabila komplexen. Den relativa lösligheten hos naproxen påverkades som mest i lågt 
pH även om den totala lösligheten hos naproxen var högst i lösningarna med pH 6,5. 
Resultatet sammanfattas i tabell 4. 

Tabell 4. Sammanfattning av naproxens löslighet från [12] 

1 Cyklodextriner i buffrad lösning med koncentrationen 25 mM men med β-cyklodextrin 13mM 
(motsvarande 1,5%) 

Vidare undersöktes om polymererna NaCMC och PVP hade någon effekt på naproxens 
löslighet under uppsatta förhållanden i lösningar med HP-β-CD . Båda polymererna 
hade en positiv effekt på naproxen-cyklodextrin-komplexbildningen med störst 
påverkan i lösningen med pH 6,5 där man fick upp till 60% stabilare komplex med 
hjälp av PVP [12]. 

Löslighet1 
(Relativ löslighet2)

- NaCMC HPMC PVP PEG

- 25 (1) 270 (11) 80 (3) 78 (3) 50 (2)

β-cyklodextrin (1,6%) 518 (21) 945 (38) 835 (33) 685 (27) 650 (26)

Hydroxypropyl-β-
cyklodextrin (7,5%)

2840 (114) 3580 (143) 3290 (132) 3420 (137) 3130 (125)

Metyl-β-cyklodextrin 
(7,5%)

5140 (206) 6220 (249) 5820 (233) 5920 (237) 5880 (235)

Cyklodextrin1 pH 1,1 pH 4,0 pH 6,5

Naproxens 
löslighet 
(mg/l)

Relativ 
löslighet

Naproxens 
löslighet 
(mg/l)

Relativ 
löslighet

Naproxens 
löslighet 
(mg/l)

Relativ 
löslighet

- 10,6 1 22,6 1 1290 1

β-CD 401 37,8 230 19,7 2970 2,3

HE-β-CD 962 90,8 921 47,5 4440 3,4

HP-β-CD 1040 97,8 1180 52,3 5230 4,0

Me-β-CD 2190 206 2370 105 5730 4,5

TMA-β-CD 629 59,3 725 32,1 4840 3,7

SBE-β-CD 2010 190 2100 92,9 5480 4,2
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I en studie undersökte Mura et al den kombinerade effekten av hydroxypropyl-β-
cyklodextrin (HP-β-CD) och utvalda aminosyror (lysin, valin, leucin och arginin) på 
naproxens löslighet. Eftersom pH-värdet påverkar naproxens löslighet mättes pH och 
dess effekt på lösligheten genom att de ternära lösningarna jämfördes med lösningar, 
buffrade med samma pH, med bara läkemedelssubstansen och cyklodextrin. Arginin 
var den aminosyra man fann påverkade lösligheten mest och hade en synergisk effekt 
tillsammans med HP-β-CD. Arginin effekt antogs bero på dess basiska egenskaper men 
även ökad komplexbildning av naproxen och cyklodextrin då arginin + HP-β-CD ökade 
lösligheten hos naproxen med 13,4 gånger jämfört med 5,1 gånger i lösningen med bara 
HP-β-CD vid samma pH (7). Hos övriga aminosyror sågs ingen synergisk effekt vilket 
kan bero på dessa aminosyrors konkurrerande förmåga att bilda komplex med 
cyklodextrin [13]. Resultatet av studien sammanfattas i tabell 5. 

Tabell 5. Sammanfattning av naproxens löslighet från [13] 

1 Lösningarna framställdes genom att ett överskott av ekvimolär blandning av vardera ämnen tillsattes. 
2 Relativ löslighet hos naproxen mellan binär/ternär lösning och lösning buffrad vid samma pH. 
3 Relativ löslighet hos naproxen mellan binär/ternär lösning och endast naproxen. 

Mura et al har studerat hur hydroxypropyl-β-cyklodextrin (HP-β-CD) och 
polyvinylpyrrolidon (PVP K-30), var för sig och tillsammans, påverkar naproxens 
löslighet. Även olika metoder för att framställa ekvimolär naproxen-HPβCD i fast form 
jämfördes. Överskott av naproxen tillsattes i lösningar med olika koncentrationer HP-
β-CD (0-7,5%) med eller utan 0,1% PVP eller PVP i koncentrationer 0-0,5% med eller 
utan 7,5% HP-β-CD. I lösningarna med ökande koncentration av PVP nåddes en platå 
runt 0,1% både med och utan 7,5% HP-β-CD. I lösningen med bara PVP ökade 
naproxens löslighet med upp till 3 gånger medan i lösningen med PVP och HP-β-CD 
upp till 120 gånger. I lösning med bara HP-β-CD ökade naproxens löslighet upp till 100 
gånger (7,5% HP-β-CD) och upp till 120 gånger i lösning med HP-β-CD och 0,1% PVP. 
Den synergiska effekten av HP-β-CD och PVP antogs bero på ökad komplexbildning 
och högre stabilitet hos komplexen. I andra delen av studien visade sig ekvimolär 
naproxen-hydroxypropyl-β-cyklodextrin i fast form framställt genom frystorkning har 
snabbast upplösningförmåga [14]. Resultatet av studien sammanfattas i tabell 6. 

Lösning1 pH Naproxens 
löslighet 
(mg/l)

Naproxens 
löslighet vid 
samma pH 
(mg/l)

Naproxens 
relativa 
löslighet2

Relativ 
löslighet 
endast 
naproxen3

NAP (enbart) 4,85 27 27 - -

NAP + valin 5,06 180 38 4,7 6,7

NAP + leucin 5,14 190 45 4,2 7,0

NAP + arginin 7,30 1450 290 5,0 54

NAP + lysin 7,14 1210 260 4,6 45

NAP + HP-β-CD 4,45 550 26 21 20

NAP + HP-β-CD (vid 
pH 7)

6,98 1130 220 5,1 42

NAP + valin + HP-β-
CD 

4,15 536 24 22 20

NAP + leunin + HP-
β-CD 

4,19 538 24 22 20

NAP + arginin + HP-
β-CD 

6,90 2950 220 13 110

NAP + lysin + HP-β-
CD 

6,58 1600 140 11 59
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Tabell 6. Sammanfattning av naproxens löslighet från [14] 

1 Förhållandet mellan naproxens löslighet i respektive lösning och naproxens löslighet i endast vatten vid 
25°C. 

Mura et al har i ytterligare en studie jämfört amorft metyl-β-cyklodextrin med 
kristallint heptakis-(2,6-di-O-metyl)-β-cyclodextrins effekt på naproxens löslighet i 
vatten. Dessa visade sig vara likvärdiga och ökade lösligheten hos naproxen med 
50-200 gånger och resultatet av studien sammanfattas i tabell 7. I lösning med 25 
mMolar cyklodextrin (motsvarande 3-4%) ökade naproxens löslighet med 94 respetive 
89 gånger [15]. Vidare har Mura et al jämfört hur negativt laddad sulfobutyleter-β-
cyklodextrin (SBE-β-CD) och positivt laddad trimetylammonium-β-cyklodextrin 
(TMA-β-CD) påverkar naproxens löslighet. Även metyl-β-cyklodextrintt och β-
cyklodextrin undersöktes som referens. Ett överskott av naproxen tillfördes i lösningar 
med varierad koncentration (5-25 mMolar) av respektive cyklodextrin-derivat vid 25, 
37 och 45°C. Även om den positivt laddade TMA-β-CD har en större effekt på 
naproxens löslighet än β-cyklodextrin så är den betydligt lägre än SBE-β-CD som har 
liknande effekt som metyl-β-cyklodextrin [16]. 

Tabell 7. Sammanfattning av naproxens löslighet från [16] 

1 Förhållandet mellan naproxens löslighet i respektive lösning och naproxens löslighet i endast vatten vid 
25°C. 

I en studie av Valero et al undersöktes hur polyvinylpyrrolidon (PVP K-25) påverkar 
komplexbildningen mellan β-cyklodextrin och naproxen som natriumsalt. I studien 
kunde det visas att naproxen och PVP interagerar som 1:1 komplex. När lösningar med 
bestämd koncetration β-cyklodextrin men varierad tillsats av PVP (0-1%) undersöktes 
kunde det visas att PVP ökar komplexbildningen mellan naproxen och β-cyklodextrin 
genom att bilda naproxen-β-cyklodextrin-PVP-komplex men även i lägre grad 
interagera med fritt naproxen. En platå nåddes vid 0,2% och ingen ökad effekt syntes 
mellan 0,5% och 1% PVP, dock påverkades de termodynamiska drivkrafterna bakom 
komplexbildningen [17]. I en liknande studie undersöktes PVPs påverkan på 
hydroxypropyl-β-cyklodextrin och naproxens komplexbildning med liknande resultat. 
[18] 

Diskussion 
Frågeställningen besvarades tydligt i denna studie. Cyklodextriner är ett användbart 
och säkert sätt att öka naproxens löslighet. Lösligheten kunde ökas med mellan 20-200 
gånger och med hjälp av vattenlösliga polymerer i låga koncentrationer ökade 
lösligheten ytterligare med upp till 20%. Samtliga studier utom [10] som bara 
studerade komplexbildning och inte den relativa lösligheten hos naproxen visar på 

Lösning HP-β-CD (7,5%) HP-β-CD (7,5%) 
+ PVP (0,1%)

PVP (0,5%) PVP (0,5%) + 
HP-β-CD (7,5%)

Naproxens löslighet (mg/
l)

~2500 ~3000 ~75 ~3000

Naproxens relativa 
löslighet1

100 120 3 120

β-cyklodextrin  
(13 mM)

metyl-β-CD  
(25 mM)

SBE-β-CD  
(25 mM)

TMA-β-CD  
(25 mM)

Naproxens löslighet (mg/
l)

510 2400 2200 840

Naproxens relativa 
löslighet1

19 90 80 31
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liknande resultat. Det är också tydligt att en kombination av olika metoder för att öka 
lösligheten är det mest användbara.  

Resultatet var väntat med tanke på hur känt cyklodextriners användbarhet är. 
Cyklodextriner ingår redan som komponent i formuleringar med NSAID:erna 
piroxikam (Brexidol) och diklofenak (Voltaren Ophta) på den svenska marknaden och 
flera beredningar godkända för den amerikanska marknaden. Just Brexidol innehåller 
piroxikam-β-cyklodextrin-komplex som aktiv beståndsdel [19, 20]. PVP är också ett 
väletablerat hjälpämne och används i många tabletter för att öka upplösnings-
hastigheten och löslighet. 

Meta-studier på området för liknande läkemedel visar på liknande resultat, men också 
att cyklodextriner bidrar till snabbare effekt och mindre biverkningar från mag-
tarmkanalen och ökad biotillgänglighet av läkemedlet. Diklofenak med hydroxypropyl-
β-cyklodextrin finns godkänt i två injektionsläkemedel på den amerikanska 
marknaden, Dyloject och Akis, med likvärdig säkerhet och effekt som andra 
injektionsläkemedel med diklofenak [21].  

Denna litteraturstudie hade begränsningar, speciellt när det gäller tillgången till 
studier. Det hade varit önskvärt med ett större urval. Eftersom endast resultat från 
originalstudier togs med så uteslöts information från litteraturstudier gjorda på 
området. De flesta av studierna är gjorda i slutet av 1990-talet eller början av 2000-
talet, så det hade även varit önskvärt att hitta nyare studier. Jämförbara 
litteraturstudier är också gjorda under samma period och refererar till källor som har 
varit svåra att få tillgång till. Fler läkemedel hade kunnat inkluderats men valdes bort 
pga tidsbegränsningar. Naproxen valdes pga att det var ett av de läkemedel som 
nämndes i översiktsartikeln [1] som exempel på ett läkemedel med mycket låg löslighet. 

Många av studierna i urvalet är gjorda av samma forskare vilket talar mot att man kan 
dra för stora slutsatser. Det hade helt klart varit bättre om man hade kunnat hitta 
studier med större variation och från fler forskare. Fler läkemedel kunde ha 
undersökts, som t.ex. piroxikam eller diklofenak där godkända beredningar redan finns 
innehållande cyklodextrin-komplex där både säkerhet och effekt är fastställt. Det hade 
kunnat förväntats liknande resultat på dessa läkemedel. De har liknande egenskaper 
som naproxen men båda dessa har en betydligt högre löslighet än naproxen. Piroxikam 
har pKa 4,8 med en löslighet på 25 mg/ml och diklofenak har pKa 4,2 med en löslighet 
på 50 mg/ml. Det går att anta att många läkemedel med liknande egenskaper och 
liknande storlek skulle få ökad löslighet med hjälp av cyklodextriner. 

Med detta sagt är studierna gjorda på liknande sätt och liknande förhållanden vilket 
gör att det är lätt att jämföra resultaten. Koncentrationerna med cyklodextrin 
undersöktes upp till 25 mMolar eller 7,5%, dock är lösligheten hos de modifierade β-
cyklodextrinerna betydligt högre än så. I samtliga studier sågs ett linjärt samband 
mellan naproxens löslighet och tillgången av cyklodextrin vilket leder till att man kan 
anta att lösligheten kan påverkas ytterligare vid högre koncentrationer. Det är dock 
relevant att försöka hålla koncentrationen av cyklodextriner så låg som möjligt både 
pga kostnad och säkerhet. Det går inte att utesluta att cyklodextriner efter att ha släppt 
komplexbildningen med läkemedlet sedan interagerar med andra ämnen i kroppen. 
Detta är framförallt viktigt att ha i åtanke i parenterala beredningar. Cyklodextriner 
kan antas metaboliseras på liknande sätt som andra oligosackarider men risk för 
ackumulering finns alltid. Detta gör att resultaten från kombinationsstudierna är extra 
intressanta. Kombinationer av cyklodextriner, pH-justering och vattenlösliga 
polymerer tycks vara ett ytterst effektivt sätt att påverka naproxens löslighet och i 
förlängningen liknande läkemedel. Det hade varit intressant att vidare undersöka hur 
denna kombination påverkar biotillgängligheten i olika beredningar.  

Begränsningar hos cyklodextriners användbarhet ligger framför allt i storleken på den 
inre hydrofoba delen. Läkemedel de bildar komplex med måste vara av rätt storlek, i 
alla fall de hydrofoba delen/delarna av läkemedlet, för att passa in och kunna bilda 
komplex.  
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Under litteratursökningen fanns många studier om cyklodextriner med annan 
inriktning än löslighet. Mycket av den senaste litteraturen handlade bland annat om 
hur modifierade cyklodextriner kan öka upptaget av läkemedel genom huden [22, 23], 
och om hur läkemedel-cyklodextrin-konjugat kan fördröja upptaget av oralt läkemedel 
till tjocktarmen och på så sätt minska biverkningar från mag-tarmkanalen [24, 25]. Så 
detta är ett område där mycket intressant händer; cyklodextriner verkar ha en given 
plats i läkemedelsutveckling och användbarheten sträcker sig längre än löslighet 

Slutsats 
Cyklodextriner, då speciellt modifierade varianter såsom metyl-β-cyklodextrin, 
hydroxypropyl-β-cyklodextrin, sulfobutyleter-β-cyclodextrin kan ha en stark inverkan 
på lösligheten hos små svårlösliga läkemedel såsom naproxen. Tillsats av låg 
koncentration av vattenlösliga polymerer såsom polyvinylpyrrolidon (PVP) kan öka 
lösligheten ytterligare. 

Tack 
Jag vill tacka min handledare Sofia Mattsson som alltid varit snabb med hjälp och även 
min familj som uppmuntrat mig genom hela utbildningen. 
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