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Abstrakt  

Läkemedelsutsläpp kan påverka vattenlevande organismer och studier visar att låga koncentrationer 

av läkemedel är miljömässigt relevanta. Fältbaserade studier är viktiga men svåra att utföra i större 

skala, men genom att använda implantat med långsam frisättning av läkemedel kan det problemet 

kringgås. En tablett med förlängd frisättning kan tillverkas av matrisbildande polymerer. 

Hydroxypropyl methylcellulosa (HPMC) är en vattenlöslig polymer som sväller och bildar porer, 

genom vilka diffusion kan ske. Ethylcellulosa är en hydrofobisk polymer som kan användas som 

eroderande matris. Syftet var att utforma tabletter med förlängd frisättning av läkemedlet ibuprofen 

genom att modifiera förhållandet mellan HPMC och ethylcellulosa, presskraft samt temperatur vid 

frisättningen. Tabletter bestående av olika kombinationer av polymererna tillverkades, olika 

frisättningstest gjordes och hållfasthet och vikt kontrollerades. Högre presskraft gav i regel 

långsammare frisättning och temperatur kan ha påverkat frisättningen. Tabletter med ethylcellulosa 

kompakterade vid den högsta presskraften hade mest lovande frisättningsprofil med långsam 

frisättning, men dålig hållfasthet. En större andel HPMC gav hållfastare tabletter. Jakten på den 

optimala kombinationen vid tillverkning av en tablett med förlängd frisättning bestående av HPMC 

och ethylcellulosa måste fortsätta. Konklusionen var att en tablett med förlängd frisättning på 48 

timmar kan erhållas. 
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Introduktion  

Idag är tabletter av olika slag det vanligaste sättet att tilldela läkemedel till patienter. Tabletterna 

innehåller en dos av ett eller flera aktiva ämnen samt olika hjälpämnen vilka är till för att säkerställa 

en fullgod tillverkning samt att tabletterna får en bra kvalitet. Tillverkningen kan ske på flera sätt men 

en tids- och kostnadseffektiv metod är direktkomprimering, vilken endast involverar beredning av en 

pulverblandning samt komprimering av denna (1). Ett smörjmedel tillsätts till pulverblandningen för 

att minska friktion och adhesion vid kompression av pulverblandningar (1, 2). Vid tillverkning av 

tabletter är det viktigt att de innehåller rätt dos läkemedel, att storlek och vikt är likformig samt att de 

har tillräcklig mekanisk styrka (1). 

Tabletter kan delas in i olika kategorier utifrån deras sätt att frisätta läkemedel, där den vanligaste 

kategorin är omedelbar frisättning (1). Inom läkemedelsbranschen har studier för att utveckla nya, 

effektiva leveranssystem för läkemedel gjorts under de senaste årtiondena och ett sådant är att 

använda sig av matriser. Det är tänkt att matriser ska fungera som en reglerande enhet och se till att 

läkemedlet levereras i rätt takt, till rätt plats under en bestämd tidsperiod (3). Förlängd frisättning 

sker under en längre tid antingen via pulser eller med konstant hastighet. Den sistnämnda beskrivs 

ibland som den optimala typen av frisättning för den här sortens tablett. En tablett med förlängd 

frisättning innehåller en dos av läkemedel som normalt sett ska frisättas under en 12–24 timmars 

period (1). Flera polymerer som är lämpliga som matriser har identifierats. Polymeren kan omge och 

innesluta läkemedlet i matrisen, frisättningen styrs sedan av diffusion genom matrisen eller genom att 

matrisen eroderar. Sker frisättningen via diffusion kommer polymeren att svälla vid kontakt med 

vätska och resultera i att diffusion av läkemedlet till vätskan kan ske (3). En vattenlöslig polymer som 

hydroxypropyl methylcellulosa (HPMC) kan användas för detta, den kommer att lösas och svälla så att 

porer fyllda med vätska kan bildas genom vilka diffusion av läkemedlet kan ske. Egenskaperna hos 

matrissystemets porer kan påverkas av kraften som används vid kompressionen av tabletten (1). 

Polymeren HPMC används som ett sätt att fördröja frisättningen och finns i olika viskositet (4). En 

annan funktion för HPMC är att fungera som bindemedel och kan i form av det se till att tabletterna 

får en tillräcklig mekanisk styrka (1). Om frisättning sker via erosion kommer frisättningen att ske 

genom att matrisen sönderfaller när den kommer i kontakt med vätskan, vilket resulterar i en gradvis 

frisättning av läkemedlet (3). Frisättningen för den här typen av matris kan kombinera olika 

mekanismer, till exempel både erosion och diffusion, men det är matrisens sönderfall som styr hastig-

heten för frisättningen (1). Ethylcellulosa är en inert, hydrofobisk polymer som kan användas på flera 

sätt vid tillverkning av tabletter (5), bland annat som matris vid tillverkning av tabletter med förlängd 

frisättning (6).   

Läkemedels uppgift är att påverka fysiologiska processer i människokroppen. När de hamnar i naturen 

finns det därmed en risk att andra organismer också påverkas. Vattenlevande djur som fiskar löper en 

risk att påverkas av läkemedelsutsläpp eftersom de är ryggradsdjur som är relativt närbesläktade med 

oss människor (7). Till följd av att läkemedelsutsläpp blir alltmer erkänt som ett stort hot mot vatten-

levande ekosystem världen över har undersökningar för hur fiskars beteende påverkas av låga 

koncentrationer läkemedel utförts, bland annat för det ångestdämpande läkemedlet oxazepam. Det 
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har visats att exponering för olika koncentrationer av oxazepam har lett till skillnader i fiskars 

beteenden (8). Idag görs studier för hur kemikalier kan påverka vattenlevande ekosystem i 

laboratorier trots att den här typen av undersökningar inte kan redovisa hur systemen hade kunnat 

påverkas om studien utförts i dess naturliga miljö (9). Hos vildfångade fiskar från Fyrisån i Uppsala, 

Sverige, har nivåer av ackumulerat oxazepam i muskelvävnad hittats som är jämförbara med de nivåer 

som finns hos fiskar som exponerats för låga koncentrationer av oxazepam. Det här visar på att låga 

koncentrationer av läkemedel är miljömässigt relevanta och att det är troligt att vilda fiskar som lever i 

vatten där behandlat avloppsvatten rinner ut är påverkade (8).  

Fältbaserade studier är en viktig del för ekologiska, miljömässiga och toxikologiska studiers relevans 

men det är svårt att utföra i större skala då det är dyrt samt att exponering av kemikalier i en omgivn-

ing kan ha långvariga effekter samt leda till att omgivningen inte går att använda vid framtida studier. 

Ett sätt att kringgå dessa problem är interna implantat med långsam frisättning av läkemedel, på så vis 

kan eventuell förorening av omgivningen reduceras och dessutom kan försöksgruppen och kontroll-

gruppen studeras på samma plats (9). Det skulle innebära att till exempel fiskar kan släppas ut i 

vattendrag för att studeras i sin naturliga miljö samtidigt som en kontrollerad frisättning av läkemedel 

finns kvar och således kan en mer verklighetstrogen bild av hur vattenlevande organismer påverkas 

fås. En ny studie har testat hur två fettbaserade implantat, kokosolja respektive vegetabiliskt matfett, 

kan frisätta läkemedlet oxazepam via invärtes exponering hos fiskar. Mängden läkemedel avtog med 

tiden för båda implantaten. Kokosolja gav en mer jämn frisättning medan oxazepam i det vegetabiliska 

matfettet frisattes snabbt i början av analysen och sedan avtog snabbt. Den här metoden skulle kunna 

vara användningsbar i framtida studier, då inre frisättning skulle lösa många logistiska och finansiella 

problem som finns idag (9). Metoden förutsätter dock att implantatets läkemedel frisätts långsamt och 

kontrollerat under en lång tid för att det ska bli jämförbart med läkemedelsutsläpp. 

Det ångestdämpande läkemedlet oxazepam kan påverka fiskars beteende och resultatet är oro-

väckande (8). Ifall ett enskilt läkemedel kan påverka fiskars beteende är det inte orimligt att tro att 

exponering för flera olika läkemedel kan ge ännu större effekter. Med tanke på den cocktail av läke-

medel som finns i vattendrag världen över idag (8) är den här typen av studier mycket relevanta ur ett 

samhälls- och miljöperspektiv och ska gå att utföra för olika typer av läkemedel. Ibuprofen är ett 

vanligt läkemedel i samhället och har en löslighet på 0,021 g/L (11). Oxazepam har en löslighet på 

0,020 g/L (10) så ibuprofen är alltså jämförbar med oxazepam med avseende på löslighet. På grund av 

tillgänglighet och jämförbar löslighet har ibuprofen valts för studien. 

Frisättningstest är en metod som används för att studera frisättningen av läkemedel från tabletter in 

vitro. Den här metoden mäter den kumulativa mängden frisatt läkemedel som en funktion av tiden. 

Metoden innebär att tabletter undersöks i ett frisättningsbad bestående av kärl, fyllda med en viss 

volym upplösningsmedium, och en roterande paddel, där temperatur och omrörningshastighet hålls 

konstanta under hela analysens gång (1). 

Syftet var att med hjälp av HPMC och ethylcellulosa utforma tabletter med förlängd frisättning av 

läkemedlet ibuprofen genom att modifiera förhållandet mellan HPMC och etylcellulosa, presskraft 

samt temperatur vid frisättningen. 
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Material och metoder 

Ibuprofen, Hydroxypropyl methylcellulosa och Ethylcellulosa 

Ibuprofen, batch nummer IBU/NE7/1010/072 (IOL Chemicals and Pharmaceuticals limited, 

Fatehgarh Channa, Indien) användes för att utföra studien. De två cellulosatyperna som användes var 

hydroxypropyl methylcellulosa, Methocel DC2TM - Methocel K4M Premium DC2 Hydroxypropyl, lot 

nummer DTR472507 (Colorcon limited, Kent, England), hädanefter kallad MC, och ethylcellulosa, 

EthocelTM – Ethocel Standard 20 Premium, lot nummer DTR482496, (Colorcon limited) hädanefter 

kallad EC. Som smörjmedel användes magnesiumsterat (lot STBF8854V, Sigma-Aldrich, Tyskland). 

Tillverkning av tabletter med MC och EC 

Två typer av blandningar bereddes vilka innehöll antingen MC eller EC. Respektive cellulosa 

blandades med 1% ibuprofen under 1 tim i en Turbula-blandare (Willy A. Bachofen AG, Mashinen-

fabrik, Schweiz) vid 72 rpm, sedan tillsattes 1% magnesiumsterat och det hela blandades ytterligare     

2 min. Till följd av tidsbegränsningen för studien kontrollerades inte blandningens homogenitet utan 

ett antagande om att pulverblandningen var homogen gjordes. Cylindriska tabletter med 10 mm i 

diameter och en målvikt på 300 mg tillverkades med direktkomprimering samma dag som pulver-

blandningen bereddes. För varje blandning användes de tre krafterna låg, medel och hög vid 

tillverkning av 15–20 tabletter i Korsch XP1 (Korsch, Tyskland). Kraften varierade något vid varje 

kompression och ett medelvärde beräknades. Tabletterna förvarades minst 12 tim i rumstemperatur 

efter tillverkning innan fortsatta undersökningar. Eftersom pulverblandningen antogs vara homogen 

gjordes ingen specifik undersökning angående tabletternas läkemedelsinnehåll utan ett antagande om 

att varje tablett innehöll 1% Ibuprofen gjordes. Tabletterna kallades för MC respektive EC och den 

kraft de kompakterades, alltså MCLåg, MCMedel, MCHög, ECLåg, ECMedel och ECHög. 

Frisättningstest 1 – rena MC- och EC-tabletter 

Frisättningstest för tre MC- respektive EC-tabletter gjordes i ett typ II frisättningsbad med paddel 

(Pharmatest PTW120D, Pharmatest, Tyskland) under 24 tim. Vid frisättningstestet användes 900 mL 

fosfatbuffert pH 7,2 (0,05 M K3PO4, 0,035 M NaOH) som medium. Temperaturen på mediet var 

37±0,5°C och omrörningshastigheten konstant vid 50 rpm. Prover om 5 mL togs vid 1, 2, 3, 4, 6, 8 och 

24 tim, filtrerades med 0,2 µm filter Filtropur S 0,2 (Sarstedt AG & Co., Nümbrecht, Tyskland) och 

analyserades vid 221 nm. Vid varje mätpunkt gjordes trippelprover för respektive tablett och sedan 

togs ett medelvärde fram. Medelvärdet och den teoretiskt maximala mängden ibuprofen för tabletten 

användes för att räkna ut den procentuella mängden frisatt ibuprofen för varje tablett och sedan togs 

ett medelvärde för respektive tablettsort fram. En standardkurva för ibuprofen togs fram och användes 

vid beräkningarna. Frisättningstestet finns beskrivet i den amerikanska farmakopén (12). Vid 

beräkningarna togs hänsyn till att volymen frisättningsmedium minskade vid varje provtagning. 

Tillverkning av tabletter med en blandning av MC och EC 

Vid andra omgången av tillverkning av tabletter bereddes olika blandningar av MC och EC, alla 

innehållandes 1% ibuprofen. En blandning gjordes av 34% MC och 64% EC, en av 64% MC och 34% 

EC samt en blandning av 88% EC och 10% MC. Samtliga blandningar bereddes enligt tidigare metod. 
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Endast en hög kraft användes för att tillverka tabletterna på samma sätt som ovan och 20–22 tabletter 

tillverkades. Kraften varierade något vid varje kompression och ett medelvärde beräknades för varje 

typ av tablett. Tabletterna kallades för sitt procentuella innehåll av MC och EC (64EC/34MC, 

64MC/34EC och 88EC/10MC). Tabletterna förvarades minst 12 tim i rumstemperatur efter 

tillverkning innan fortsatta undersökningar. 

Frisättningstest 2 – Blandningar av MC- och EC-tabletter 

Frisättningstest för respektive tablettsort (ECHög, 64EC/34MC, 64MC/34EC och 88EC/10MC) gjordes 

i triplikat i ett frisättningsbad under 48 tim eftersom 100% inte nåddes efter 24 tim vid föregående 

mätningar. Samma medium, temperatur och omrörningshastighet som tidigare användes. Prover om 5 

mL togs vid specifika tidpunkter (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 26, 28, 30, 32 och 48 tim) och analyserades 

på samma sätt som tidigare.  

Frisättningstest 3 – Rumstemperatur 

Frisättningstest för tre stycken tabletter av ECHög och 64EC/34MC respektive gjordes i ett 

frisättningsbad vid rumstemperatur (20°C) under 48 tim  i 900 mL fosfatbuffert pH 7,2 (0,05 M 

K3PO4, 0,035 M NaOH). Omrörningshastigheten konstant vid 50 rpm. Prover togs enligt föregående 

frisättningstest och analyserades på samma sätt som tidigare.  

Vikt och hållfasthet  

Alla tabletter vägdes individuellt och ett medelvärde beräknades för alla tabletter av respektive 

tablettsort (n=15-22). Ett 5%-intervall för medelvärdet beräknades för att kontrollera tabletternas 

viktvariation enligt Europeiska farmakopén (13). Höjd och diameter för tre tabletter av respektive 

tablettsort mättes och undersöktes med en hållfasthetsmätare (Pharmatest PTB311E, Pharmatest, 

Tyskland), erhållna värden användes sedan för att beräkna draghållfastheten med följande ekvation (1): 

2
				 ä 	 , ö ,  

Statistik 

Ett oparat, två-sidigt t-test med olika varians användes för att jämföra den procentuella frisättningen 

vid varje mätpunkt för tabletterna som tillverkades med olika krafter för MC och EC. Samma analys 

gjordes även för samtliga tabletter som tillverkades med hög kraft samt för tabletterna där 

frisättningstest gjordes vid olika temperaturer. Ett konfidensintervall beräknades vid varje mätpunkt 

för respektive tablettsort. Alla analyser gjordes med signifikansnivå p=0,05 i Excel.  

Etiska överväganden 

Det här arbetet är en förstudie inför tillverkning av tabletter med kontrollerad frisättning av läkemedel 

till en större studie där tabletterna kommer föras in i bukhålan hos fiskar. Den större studien ska 

genomföras för att få en verklighetstrogen bild av hur fiskar påverkas av läkemedelsutsläpp och har ett 

godkänt etiktillstånd från den regionala djurförsöksetiska nämnden. Det etiska tillståndet har 

diarienummer Dnr A-8-15 och innehas av Tomas Brodin vid Umeå Universitet. Den här förstudien 

involverar inga försök på levande individer och anses därför inte behöva etikgranskas.  
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Resultat 

Tillverkning MC- och EC-tabletter 

Vikten för de olika tabletterna varierade vid tillverkningen. MC vägde 289,7±6,1 mg, 293,4±2,8 mg 

och 292,8±3,0 mg respektive (Tab. 1). EC vägde 285,4±2,5 mg, 278,5±6,6 mg och 285,1±1,9 mg 

respektive. MC-tabletterna varierade mer i vikt än vad EC-tabletterna gjorde och medelvärdet för MC 

var genomgående lägre än för EC för alla krafter. För MCLåg och ECMedel var en av tabletterna utanför 

5%-intervallet för vikten, övriga tabletter låg inom intervallet, vilket visar på en acceptabel 

viktvariation. 

Frisättningstest 1 - rena MC- och EC-tabletter 

Frisättningsbadet visade att MC-tabletterna hade en långsammare frisättning initialt än vad EC-

tabletterna hade (Fig. 1). Tabletterna hade liknande frisättningsprofiler under analysens gång men ingen 

av tabletterna hade nått en frisättning på 100% efter 24 timmar och tiden för frisättningsförsöket 

utökades därför. Det fanns en signifikant skillnad mellan MCLåg och ECLåg vid alla mätpunkter, där 

MCLåg frisatt mindre läkemedel. Efter 24 timmar hade ECLåg frisatt signifikant mindre än ECHög, MCLåg 

mindre än MCHög och ECLåg mindre än ECMedel. För resterande tabletter var det en signifikant skillnad vid 

några av de tidiga mätpunkterna men inte vid de senare. Konfidensintervallen visade ingen tydlig 

skillnad mellan tabletterna. Resultatet visade att högre kraft vid tillverkning samt att EC-tabletterna 

resulterade i en långsammare frisättning, med undantag för ECLåg. 

Tillverkning av tabletter med blandningar av MC och EC 

För dessa tabletter varierade vikten också vid tillverkning, 64EC/34MC vägde 290,4±1,8, 64MC/34EC 

vägde 286,4±2,2 och 88EC/10MC vägde 289,5±2,3 (Tab. 1). Värdena var i samma storleksordning 

som för de rena MC- och EC-tabletterna. Alla tabletter låg inom 5%-intervallet för vikten, vilket visar 

på en acceptabel viktvariation. 

Frisättningstest 2 – Blandningar av MC- och EC-tabletter 

Det andra frisättningsförsöket visade att ECHög frisatt minst efter 48 timmar och att blandningen med 

64MC/34EC frisatt mest (Fig. 2). Tabletterna 64EC/34MC och 88EC/10MC hade frisatt liknande 

nivåer av ibuprofen efter 48 timmar. Efter 48 tim hade alla tabletter nått en frisättning på över 100%. 

Det fanns en spridning i hur mycket läkemedel som frisatts för samtliga tabletter.  En skillnad i 

tabletternas frisättning sågs, men den var inte signifikant. Långsammast frisättning erhölls av ECHög 

följt av 64EC/34MC samt 88EC/10MC.  

Frisättningstest 3 – Rumstemperatur 

Vid jämförelse av ECHög samt 64EC/34MCs frisättning vid olika temperaturer erhölls varierade 

resultat (Fig. 3). De första åtta timmarna fanns det en signifikant skillnad i frisättning för 64EC/34MC 

för de olika temperaturerna, där en lägre mängd läkemedel hade frisatts vid rumstemperatur. Båda 

tabletternas frisättning följde sedan en liknande kurva och vid analysens slut hade båda tabletterna 

nått en frisättning på över 100%. Efter åtta timmar fanns det dock ingen signifikant skillnad i 
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frisättningen förrän vid 48 timmar då tabletten i rumstemperatur hade frisatt en lägre mängd 

läkemedel än vad den vid 37°C hade.  

För ECHög såg kurvorna för frisättningen olika ut vid de olika temperaturerna. Vid rumstemperatur 

gick frisättningen snabbare och en platå nåddes efter 24 timmar, 100% frisättning uppnåddes dock 

aldrig. Vid 37°C gick frisättningen långsammare och efter 48 timmar var den över 100%, en platå 

nåddes inte under analysens gång. Spridningen var stor vid båda temperaturerna, men framförallt för 

tabletterna som kördes vid 37°C. Den enda signifikanta skillnaden som observerades var vid den första 

mätpunkten då en lägre mängd läkemedel hade frisatts vid rumstemperatur.   

Hållfasthet hos tabletterna 

För MC-tabletterna blev hållfastheten högre ju större kraft som användes vid tillverkningen, den med 

hög kraft hade således högst hållfasthet (Tab. 1). Ingen av de rena EC-tabletterna höll ihop nog mycket 

för att kunna mäta hållfastheten. Tabletterna som bestod av blandningar av EC och MC var starka nog 

för att kunna mäta hållfastheten, analysen visade att ju högre andel MC tabletten innehöll desto högre 

hållfasthet hade den (Tab. 1, Fig. 4). Konfidensintervallen visade att 88EC/10MC-tabletterna hade en 

betydligt lägre hållfasthet än de övriga tabletterna (Fig. 4).  
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Diskussion 

Läkemedelsutsläpp blir alltmer erkänt som ett hot mot vattenlevande ekosystem (7). Ett implantat 

med förlängd frisättning av läkemedel skulle kunna användas för att genomföra fältbaserade studier 

på hur vattenlevande organismer påverkas av läkemedelsutsläpp (9). För att få fram ett implantat 

måste försök göras för att hitta ett som fungerar för ändamålet, det här är en förstudie där MC och EC 

använts.  

Vid tillverkningen av pulverblandningarna för MC- och EC-tabletterna observerades en tydlig skillnad 

i cellulosornas egenskaper. Partikelstorleken skiljde sig åt, EC bestod av större partiklar än vad MC 

gjorde och EC var dessutom mer benägen till adhesion. Vid beredning av ECs pulverblandning 

fastnade en del på kärlets väggar, vilket kan ha påverkat homogeniteten. Om blandningen inte var 

homogen kan det ha påverkat mängden läkemedel i tabletterna och resulterat i att den eftersträvade 

koncentrationen på 1% ibuprofen inte uppfylldes. Kraften vid kompression och tablettvikten varierade 

mer vid tillverkning av MC-tabletter än vid tillverkning av EC-tabletter, något som kan ha berott på 

cellulosornas egenskaper. MC har visats ha goda komprimeringsegenskaper som resulterar i bra 

hållfasthet hos tabletterna (14). Vid tillverkning av tabletter med EC har det visats att högre grader av 

viskositet för polymeren motsvarar en högre molekylvikt (15). Högre molekylvikt gör den mindre 

komprimerbar (5, 15) och resulterar i minskad hållfasthet hos tabletterna (5). Cellulosornas olika 

egenskaper och partikelstorlek antas därför vara anledningen till att MC-tabletterna var mer hållfasta 

än EC-tabletterna. EC-tabletterna var så sköra att hållfastheten inte kunde mätas och föll nästan isär 

vid hantering, en egenskap som inte önskas. Tabletter måste ha en viss mekanisk styrka och tåla 

hantering för att kunna användas (1). Eftersom hållfastheten inte ens gick att mäta tyder det på att EC-

tabletterna inte uppfyllde kraven för mekanisk styrka. 

Vid kontakt med vatten har MC en svällande egenskap och ett gellager bildas (14), något som 

observerades vid det första upplösningstestet. Gellagret gjorde att MC-tabletterna höll sig flytande på 

vätskeytan under större delen av analystiden och innebar således att samma sida av tabletten var i 

kontakt med vätskan hela tiden. EC-tabletterna höll sig flytande vid vätskeytan under de första 

timmarna men löstes upp i mindre bitar med tiden och sjönk sedan till botten av kärlet. Det första 

frisättningstestet indikerade att högre kraft vid kompression resulterade i långsammare frisättning för 

MC- och EC-tabletterna, med undantag för MCLåg. Det bekräftas av att hållfastare tabletter förknippas 

med långsammare frisättning för både EC (15) och MC (14). Den långsammare frisättningen kan bero 

på en minskad porositet hos tabletterna, vilket fås vid höga kompressionskrafter (15). Initialt hade EC-

tabletterna snabbare frisättning än MC-tabletterna hade men efter 24 timmar var förhållandet 

omvänt, med undantag för ECLåg. Vid hydrering av MC-polymeren bildas ett gellager som kontrollerar 

frisättningen och i takt med att gellagret bildas minskar frisättningen från matrisen (14), trots detta 

hade MC-tabletterna snabbare frisättning än EC-tabletterna efter 24 timmar. Det tyder på att ECs 

eroderande frisättningsegenskaper var mer lämpade för vårt ändamål. Emellertid erhölls en högre 

hållfasthet hos MC-tabletterna, därmed fanns ett intresse av att se hur olika kombinationer av 

polymererna kunde påverka tabletternas egenskaper och frisättning. 
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Blandningar av MC med andra polymerer rekommenderas för att förändra MCs egenskaper. EC har en 

hydrofobisk karaktär som gör att vatten kan penetrera och hydrera matrisen långsammare och 

blandningar av dessa två polymerer visar lovande resultat (16). Ökad andel MC resulterar i högre 

hållfasthet vid tillverkning av tabletter (14), vilket önskades för EC-tabletterna. Tabletter med olika 

förhållanden av EC och MC tillverkades och vid studier av tabletternas mekaniska styrka observerades 

en tendens att högre kraft och större andel MC resulterade i mer hållfasta tabletter.  

Det andra frisättningstestet visade en tendens att ECHög gav långsammast frisättning, följt av 

64EC/34MC och 88EC/10MC. Initialt hade MCHög långsammast frisättning men efter 24 timmar hade 

den passerat både 64EC/34MC och ECHög, samt frisatt nivåer jämförbara med 64MC/34EC. Det första 

frisättningstestet indikerade att mer hållfasta tabletter resulterade i en långsammare frisättning och 

andra studier har visat liknande indikationer (14, 15). Resultaten som erhölls vid det andra 

frisättningstestet uppvisade dock inte samma indikation. ECHög, för vilken hållfastheten inte kunde 

mätas, hade frisatt minst ibuprofen efter 48 timmar medan 88EC/10MC som hade signifikant 

(p<0,05) lägre hållfasthet än de övriga tabletterna hade frisatt mest efter 64MC/34EC. Blandningar av 

EC och MC får högre hållfasthet när kompressionskraften ökar men hållfastheten påverkar bara 

frisättningen i vissa upplösningsmedier (16). Således kan andelen MC och EC varit viktigare för 

frisättningshastigheten än vad tabletternas hållfasthet var. Tabletterna 64EC/34MC, 88EC/10MC och 

64MC/34EC uppnådde liknande nivåer frisatt ibuprofen efter 48 timmar men kurvorna skiljde sig 

under analysens gång. Det fanns en tendens att 64EC/34MC hade en långsammare frisättnings-

hastighet. Analyser av tre blandningar med olika förhållanden av MC och EC (60%:30%, 45%:45% och 

30%:60%) i en tidigare studie visar att 60% EC och 30% MC ger en frisättning på 24 timmar i 

jämförelse med de andra två blandningarna som ger en frisättning på åtta och tolv timmar respektive 

(16). Den här studien erhöll frisättning under 48 timmar, vilket var längre än vad som åstadkommits i 

andra studier (14-16) men inte tillräckligt långsamt för den större studiens syfte. Den optimala 

kombinationen och tillverkningsmetoden kanske inte hittats än och formuleringen behöver således 

utvecklas ytterligare för att åstadkomma en ännu längre frisättning. Fortsatta studier behöver göras. 

Det tredje frisättningstestet visade att det fanns en signifikant skillnad (p<0,05) mellan frisättningen 

för 64EC/34MC vid olika temperaturer de första åtta timmarna samt efter 48 timmar. Frisättningen 

för 64EC/34MC gick långsammare vid lägre temperaturer. För ECHög skiljde sig frisättningsmönstret 

vid de olika temperaturerna men ingen signifikant skillnad fanns förutom vid den första mätpunkten. 

Detta kan innebära att frisättningen påverkades av temperaturen och att MC såg till att frisättningen 

gick långsammare vid lägre temperaturer, vilket är intressant och definitivt något som borde 

undersökas vidare. 

Mängden frisatt läkemedel i den här studien byggde på två antaganden - att pulverblandningarna var 

homogena och att varje tablett innehöll 1% ibuprofen. Beräkningarna utgår från antagandet och den 

teoretiskt maximala mängden läkemedel varje tablett innehåller, vilket innebär att en variation i 

läkemedelsinnehåll kan ha resulterat i felaktiga resultat. Vid undersökning av tabletters 

läkemedelsinnehåll ska tio slumpmässiga tabletter kontrolleras för att kolla uniformiteten hos doserna 

(17). Till följd av den begränsade tiden för den här studien har den analysen inte utförts men vid 
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fortsatta studier borde tabletternas läkemedelsinnehåll samt homogeniteten hos pulverblandningarna 

kontrolleras. Det finns många tekniska problem som kan uppstå vid tillverkning av tabletter (1) och 

därmed många eventuella felkällor. Variationer i kompressionskraft, vikt och hållfasthet kan ha 

påverkat resultaten för frisättningen. Vid fortsatta försök borde högre krav ställas på tabletternas 

egenskaper. 

Frisättningsbadet innebar en stor begränsning för studien då endast sex stycken tabletter kunde 

analyseras samtidigt. Det i samband med tiderna som mätningarna gjordes vid innebar praktiska 

begränsningar för hur många olika typer av tabletter som kunde analyseras samt hur många tabletter 

som kunde analyseras av respektive typ. I den här studien studerades tre-sex stycken tabletter av varje 

sort, för att få mer statistiskt underlag och kunna dra starkare slutsatser borde antalet tabletter som 

analyseras utökas. Dessutom tillverkades upplösningsmediet vid behov och små skillnader kan därför 

ha funnits vid olika tillverkningstillfällen som kan ha påverkat frisättningen. Kärlen i frisättningsbadet 

hade flera öppningar och vätska kan därmed ha avdunstat, något som kan ha påverkat 

upplösningsmediets temperatur samt koncentrationen ibuprofen och resulterat i missvisande resultat. 

Skillnaden i MC och ECs egenskaper resulterade i att tabletterna hade kontakt med upplösnings-

vätskan på olika sätt, vilket kan ha påverkat frisättningen. Vid användning av metoden för 

frisättningstest med roterande paddel kan en sänkande anordning användas för tabletter som flyter 

(18). En sådan borde kanske ha använts för tabletter innehållande MC. Alternativt hade metoden med 

en roterande korg som tabletterna sätts ner i (18) ha använts istället. Under studiens gång 

observerades även ett samband mellan hur snabbt tabletterna löstes upp och föll ner till botten (EC) 

samt uppmätta absorbanser, vid sönderfall av tabletterna erhölls högre absorbanser. I och med att 

tabletterna sönderdelades i olika takt och därmed påverkade frisättningen påverkades spridningen i 

resultaten. Genom att ha högre krav på kraft och vikt samt analysera fler tabletter för varje sorts 

tablett tros spridningen i resultaten kunna minska.  

Med tanke på MCs geleande och svällande egenskap blev tabletter innehållande MC större än 10 mm i 

diameter, något som borde tas i åtanke vid fortsatt arbete i och med att fiskars bukhåla har en 

begränsad storlek och därmed kan det här materialet utgöra ett problem längre fram. Vid upplösnings-

testen används dessutom 900 mL vätska, vilket antas vara en betydligt större volym än vad en fisks 

bukhåla rymmer. Hur beter sig frisättningen om tabletterna befinner sig i en mindre volym vätska? 

Fiskar har dessutom en annan kroppstemperatur än vad människor har, därav undersöktes frisättning 

vid rumstemperatur, och temperaturens påverkan på frisättningen borde därför undersökas vidare. 

Den här studien är en förstudie inför tillverkningen av tabletter som ska föras in i fiskars bukhålor och 

den har utförts in vitro, tabletterna behöver även studeras in vivo.  

Konklusionen var att en tablett med förlängd frisättning på 48 timmar kan erhållas med MC och EC. 

Högre presskraft gav i regel långsammare frisättning och temperatur vid frisättningen kan ha påverkat 

hur snabbt materialen frisatte läkemedlet. ECHög hade mest lovande frisättningsprofil men dålig 

hållfasthet. Jakten på den optimala kombinationen vid tillverkning av en tablett med förlängd 

frisättning bestående av MC och EC måste fortsätta för att kunna tillverka ett implantat till fiskarna. 
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Tabell 1. Uppmätta värden och förhållanden vid tillverkning av tabletter.  

  Medelvärdeb  Medelvärde ± SDb 

Tabletta Kraft Höjd (mm) Diameter (mm) Antal tillverkade tabletter Kraft (kN) Vikt (mg) Hållfasthet (MPa) 

MC Låg Låg 3,63 10,05 20  8,1 289,7±6,1 1,03±0,10 

MC Medel Medel 3,45 10,01 20 14,3 293,4±2,8 1,61±0,03 

MC Hög Hög 3,36 10,01 20 21,6 292,8±3,0 1,81±0,06 

EC Låg Låg 3,77 10,07 20  7,7 285,4±2,5 - c 

EC Medel Medel 3,60 10,02 15 13,6 278,5±6,6 - c 

EC Hög Hög 3,65 9,99 20 21,6 285,1±1,9 - c 

64EC/34MC Hög 3,46 10,00 21 21,8 290,4±1,8 1,03±0,03 

64MC/34EC Hög 3,37 10,00 22 22,2 286,4±2,2 1,45±0,05 

88EC/10MC Hög 3,55 9,99 20 21,7 289,5±2,3 0,48±0,02 

a Tabletter tillverkade av hydroxypropyl methylcellulosa (MC) respektive ethylcellulosa (EC) samt blandningar av dessa polymerer och deras procentuella förhållande 
b Kraft och vikt har noterats och beräknats för alla tabletter som tillverkades av respektive sort medan hållfasthet, höjd och diameter har beräknats för tre 
tabletter av respektive sort. 
c Ej mätbar 



 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Mängd frisatt Ibuprofen efter 24 tim för rena hydroxypropyl methylcellulosa (MC) och 

ethylcellulosa (EC)tabletter tillverkade med låg, medel och hög kraft. Konfidensintervall med 

signifikansnivå p=0,05 vid varje mätpunkt för respektive typ av tablett (n=3). 
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Figur 2. Mängd frisatt Ibuprofen efter 48 tim för tabletter med 1% Ibuprofen tillverkade med hög 

kraft. Rena hydroxypropyl methylcellulosa (MC) tabletter analyserades under 24 timmar (n=3) och 

rena ethylcellulosa (EC) tabletter under 48 timmar (n=6). Tabletter tillverkade av blandningar av EC 

och MC analyserades under 48 timmar (n=3) följande blandningar studerades: 64% EC och 34% MC 

(64EC/34MC), 64% MC och 34% EC (64MC/34EC) samt 88% EC och 10% MC (88EC/10MC).  

Konfidensintervall med signifikansnivå p=0,05 vid varje mätpunkt för respektive typ av tablett. 

 
 
 
 



 
 

18 
 

A 

 
 
B 

 

Figur 3. Mängd frisatt Ibuprofen efter 48 tim för A) en blandning av 64% ethylcellulosa (EC), 34% 

hydroxypropyl methylcellulosa (MC) och 1% ibuprofen (64EC/34MC) tillverkad med hög kraft (n=3) 

och B) en EC-tablett med 1% ibuprofen tillverkad med hög kraft vid rumstemperatur (n=3) och 37°C 

(n=6). Konfidensintervall med signifikansnivå p=0,05 vid varje mätpunkt för respektive typ av tablett. 
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Figur 4. Hållfasthet för hydroxypropyl methylcellulosa (MC) tabletter tillverkade med låg, medel och 

hög kraft samt tabletter av olika blandningar av MC och ethylcellulosa (EC) tillverkade med hög kraft. 

Följande blandningar studerades: 64% EC och 34% MC (64EC/34MC), 64% MC och 34% EC 

(64MC/34EC) samt 88% EC och 10% MC (88EC/10MC). Samtliga tabletter innehöll 1% ibuprofen 

(n=3). Konfidensintervall med signifikansnivå p=0,05 för respektive typ av tablett. 

 


