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Sammanfattning 
 
Introduktion Närmare hälften av alla barn som behandlades med läkemedel på sjukhus 
i Sverige under 2008 fick off-label (användning av ett läkemedel utanför 
tillämpningsområdet för tillståndet), licensläkemedel eller läkemedel beredda på apotek 
förskrivet. Barnförordningen fastställdes 2007 av Europaparlamentet, för att öka 
tillgängligheten av kliniska studier och läkemedel för barn, där utvecklingen är 
försummad. Begränsningarna av tillgängliga läkemedel till barn, gör att vårdpersonal på 
olika sätt måste manipulera läkemedel anpassade för vuxna, för att kunna administreras 
till barn. En form av manipulering är att extemporetillverka orala vätskor, som har 
fördelar som god acceptans, möjlighet att anpassa dos efter vikt och lätt att svälja. Men 
orala vätskors stabilitet kan påverkas av kemiska, fysikaliska och mikrobiella faktorer, 
vilket gör att deras hållbarhet är begränsas. För att hålla orala vätskor stabila och tillsätts 
hjälpämnen till formuleringen. Barns kroppar utvecklas med stigande ålder, och deras 
metabolism och absorption är inte likvärdig med en vuxen. Det gör att hjälpämnen som 
kan administreras till vuxna kan orsaka biverkningar eller vara toxiska för barn.   
 
Syfte Syftet för den här studien var att undersöka hållbarheten för extemporetillverkade 
orala vätskor till barn och vilka begräsningar det finns för stabiliteten. 
 
Metod Under februari 2020 användes sökmotorerna Pubmed och Google schoolar och 
från dem valdes åtta artiklar för att utföra denna litteraturstudie. Studierna innehåller 
stabilitet och hållbarhet i orala vätskor och riktar in sig på barn mellan 0–18 år.  
 
Resultat Resultatet visade att stabilitet i formuleringarna påverkades av faktorer som 
vilken aktiv substans, hjälpämnen, förvaringsmiljö och studielängd som användes. Detta 
kan ses på att hållbarheten för de orala vätskorna varierade från 7–365 dagar. 
Temperaturen har stor inverkan på de orala vätskornas stabilitet och alla formuleringarna 
höll sig stabila i 5±3℃ medan ett fåtal klarade av att förvaras i 25±2℃.    
 
Diskussion Stabiliteten på de orala vätskorna studeras på olika sätt mellan studierna, en 
del har endast studerat den kemiska stabiliteten, en del den kemiska och fysikaliska och 
några den kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska stabiliteten. Formuleringar uteslöts i 
de olika studierna efter de visat instabilitet inom någon av de olika stabilitetsområdena. 
Detta visar att vid fortsatta studier på läkemedel till barn bör alla de olika 
stabilitetsformerna studeras för att säkerhetsställa läkemedlets stabilitet. För att hålla 
formuleringarna stabila tillsätts hjälpämnen, men det finns bristande mängd riktlinjer för 
val och mängder som får tillsättas i formuleringar till barn. Detta gör att 
sjukvårdpersonalen ofta från egen erfarenhet skapar formuleringar. Stabiliteten och 
säkerheten i extemporetillverkade orala vätskor är osäker utan riktlinjer för beredning av 
formuleringarna. Temperaturen har en stor inverkan på hur beredningen stabilitet 
påverkas och lämplig förvaringstemperatur behöver även fastställas vid beredning för att 
upprätthålla hållbarheten.  
 
Slutsats  
Hållbarheten mellan extemporetillverkade vätskor varierar och kan inte jämföras 
objektivt mellan varandra. Detta på grund av begränsningar som exempelvis mängd och 
val av hjälpämnen, den aktiva substansen och förvaringstemperatur påverkar stabiliteten 
i vätskorna. Det är bristande mängd forskning, dokumentation och riktlinjer för 
barnläkemedel. Steg i rätt riktning har utförts genom exempelvis stadgandet av 
barnförordningen men det behöver sättas större press på läkemedelsföretagen vad gäller 
skapandet av dokumenterade riktlinjer för behandling med nya och befintliga läkemedel 
till barn.  
 
Nyckelord: Barn, extemporetillverkning, orala vätskor, stabilitet, hållbarhet   





 
 

 
Ordlista 
 
Off-label: Användning av ett läkemedel utanför tillämpningsområdet för tillståndet 
FDA: United States Food and Drug Administration  
EMA: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 
PIP: Pediatrisk undersökningsplan (  
PDOC: Europeiska läkemedelsmyndighetens pediatriska kommitté  
HPCL: High-performance liquid chromatography 
GERD: Gastroesofageal reflux  
FDT-tabletter: Fast-Dispersing Tablets 
ACE-hämmare: Angiotensinreceptor-blockerare  
q.s; Quantum Satis= så mycket som behövs
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1. Introduktion 
 
Under 2008 utfördes en nationell tvärsnittsstudie i Sverige, som visade att närmare 
hälften av alla barn som behandlas med läkemedel på sjukhus förskrivs 
licensläkemedel, off-label (användning av ett läkemedel utanför tillämpningsområdet 
för tillståndet) eller läkemedel beredda på apotek. Det är barn i åldrarna 0–2 år som 
står för högsta andelen av förskrivningarna med ofullständig dokumenterade 
läkemedel (1). Förskrivning av off-label läkemedel för barn är även ett problem utanför 
Sverige, där statistiken talar för att omkring 90% av spädbarn i intensivvården, 70% av 
patienterna i intensivvården för barn och nästan 70% av barnen på sjukhus i Europa 
får minst ett läkemedel utan licens. I USA är situationen liknande. Där visar statistik 
att mindre än 30 % av de läkemedel som godkänts av United States Food and Drug 
Administration (FDA), också godkändes för barn och vid nya läkemedel var det 38% 
som var potentiellt till nytta för barn (2). 
 
1.1 Barnförordningen och pediatrisk undersökningsplan. 
 
Länge har utvecklingen av läkemedel till barn varit försummad av olika orsaker. Några 
av anledningarna till detta har varit att barn av etiska skäl ska skyddas från klinisk 
forskning, av ekonomiska skäl samt att barn växer och utvecklas vilket ger en oenhetlig 
grupp att studera. Men idag anses det att barn förtjänar likvärdig hälsovård, och 
evidensbaserad förskrivning av läkemedel (3). Det här är några av anledningar att 
barnförordningen trädde i kraft år 2007 av Europaparlamentet. Barnförordningen går 
ut på att verka för att öka tillgängligheten, antalet och säkerheten hos läkemedel till 
barn (0–18 år); öka och förbättra kunskapen om barns läkemedel; och att forskningen 
av läkemedel till barn ska det hålla bra etik, säkerhet och kvalitet (4). För att säkerställa 
att läkemedelsföretagen följer barnförordningen vid framställning av alla nya 
läkemedel är att de tvungna att lämna in en pediatrisk undersökningsplan (PIP) till den 
Europeiska läkemedelsmyndighetens pediatriska kommitté (PDCO). De är en 
vetenskaplig kommitté som verkar under den Europeiska läkemedelsmyndigheten 
EMA. PIP har fastställts eftersom det tidigare funnits begränsat med regulatoriska krav 
och kliniska studier, för barnläkemedel (4). Sjukvårdspersonal har själva fått 
administrera och iordningställa många av läkemedlen efter egna erfarenheter. Oftast 
finns inte godkända barnläkemedlen att tillhandahålla utan man har 
extemporetillverkat formuleringar från godkända läkemedlen till vuxna (2). 
Läkemedelsföretagen kan vid ett fåtal undantag undgå att utveckla en PIP, exempelvis 
om det nya läkemedlet kan vara farligt för barn eller inte vara till nytta för barn. Vid 
utveckling av ett PIP måste läkemedelsföretagen inkludera information inom följande 
punkter:  

• Beskrivning av insatser som ska utföras hos barn med läkemedelet. 
• Anpassning av läkemedlets formulering och smak för acceptans hos barn.  
• Beskrivning för användning anpassad efter ålder (0–18 år).  

I gengäld för genomförd PIP får läkemedelsföretagen möjlighet att förlänga sitt patent. 
Insatser för utveckling av forskning och godkända läkemedel utförs även i USA, via 
deras läkemedelsmyndighet FDA (4, 5).  
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1.2 Barns fysiologi och läkemedel 
 
Barns kroppar inte är fullt utvecklade likt vuxna, därför ökar risken för allvarliga 
biverkningar och ineffektivitet hos barn vid läkemedelsbehandling hos barn, där 
läkemedel till vuxna har manipulerats. Det har att göra med att stora delar av de 
farmakokinetiska parametrarna förändras med åldern hos barn. Det kan ses genom att 
omsättningen av läkemedel för en nyfödd till ungefär sex månader är långsammare i 
jämförelse med en vuxen, medan barn i förskoleåldern oftast har en effektivare 
omsättning.  De olika utvecklingsfaserna som barn genomgår under hela barndomen 
har inverkan på absorption, distribution, elimination och metabolism av läkemedel, 
vilket gör att man inte kan förutsäga att deras respons är likvärdig med en vuxens 
respons. För att anpassa läkemedel till barn baseras dosering efter ålder, vikt eller 
kroppsyta. Men även faktorer som acceptans, sväljmöjligheter och smak hos barn 
påverkar valet av beredningsform av läkemedlet (6, 7).  
 
1.3 Beredningsformer, manipulering och extempore. 
 
Det finns olika beredningsformer som kan användas vid formulering av läkemedel till 
barn, exempel på det är tabletter, pulver, granulat, orala vätskor, nässprayer och 
suppositorier (8). Det är inte alltid det finns ett läkemedel med rätt beredningsform 
finns för barn, och ibland utförs manipuleringar för att kunna administrera läkemedlet.  
Manipulering av läkemedel är när en tablett eller kapsels formulering förändras genom 
att exempelvis att dela-, krossa- eller dispergera-den.  Sjukhuspersonal utför 
manipuleringar genom exempelvis dela tabletter och dispergera delar, eller att hela 
tabletten dispergeras men en del av dispersionen administreras, utan tillgång till 
kliniska studier, dokumenterade riskbedömningar eller laboratorietester som visar på 
eventuella konsekvenser med manipulationen (9).  
 
Istället för att manipulera ett läkemedel för att få fram rätt beredningsform finns 
alternativet att extemporetillverka ett läkemedel. Ett extemporetillverkat läkemedel är 
ett specialtillverkat läkemedel anpassat för en specifik person eller grupp. Den 
vanligast beredningsformen till barn (0–6 år) är orala vätskor, eftersom orala vätskor 
ofta har god acceptans, är lätta att svälja och ger möjlighet att anpassa dos efter vikt 
och ålder. En utmaning för acceptansen av orala vätskor är smakmaskering av vätskan 
och vid tillsättning av smakämnen kan stabiliteten i vätskan påverkas (10, 11). 
Extemporetillverkning av orala beredningar formuleras exempelvis genom att ta en 
läkemedelstablett anpassat för en vuxen och krossa den för att sedan framställa en 
suspension. Trots orala vätskors fördelar är det även faktorer som utgör risker vid 
extemporetillverkning av dem. Exempel på riskerna kan vara att fel sker i beredningen 
vid tillverkningsprocessen, vilket kan leda till fel dosering, att stabiliteten påverkas 
samt att biotillgängligheten påverkas. Extemporetillverkade orala vätskor kan leda till 
att barn över- eller underdoseras, vilket ökar risken för biverkningar eller utebliven 
effekt, och det kan även i vissa fall vara direkt livshotande (9).  
 
1.4 Hjälpämnen och riktlinjer 
 
Det finns olika former av flytande vätskor, men i denna studie fokuseras det på 
lösningar och suspensioner. Lösningar har oftast vatten som lösningsmedel för 
läkemedlet, men det kan även vara olja. Vid tillverkning av suspensioner finfördelas 
läkemedlet och dispergeras i en vätska och behöver oftast omskakas innan intag för att 
bli homogen. För att öka stabiliteten i orala lösningar och suspensioner tillsätts 
hjälpämnen. Funktioner för hjälpämnen kan bland annat vara; smakförbättrare, 
buffertsubstanser, konserveringsmedel och löslighetsförbättrare. Det finns hjälpämnen 
som är godkända för vuxna att administrera, men eftersom barn har en annan fysiologi 
och metabolism kan dessa ibland ge biverkningar vid intag.  
 
Exempel på hjälpämnen som kan ge biverkningar hos barn i för höga doser är:  
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• Bensylalkohol, som anses olämplig eftersom barns metabolism är omogen och 
därmed har minskad möjlighet att metabolisera alkohol. 

• Propylenglykol, som för barn under 4 år med begränsningar i metabolism kan 
leda till ackumulering av propylenglykol i kroppen och till följd av det få en 
toxisk verkan som kan visa sig genom depression på centrala nervsystemet, 
laxerande effekter och lokala rodnader.  

• Etanol, som vid för högt intag kan leda till akutförgiftning och det kan ge 
kroniska problem. Vid kontinuerligbehandling kan etanol leda till kroniska 
toxicitet, som kan påverka läkemedlets absorption eller metabolism, vilket ger 
en ökad risk för läkemedelsinteraktioner (11).   

 
EMA har fastställt riktlinjer som säger att antalet hjälpämnen och mängd bör vara den 
lägsta möjliga som krävs för att säkerhetsställa att formuleringen håller god kvalitet 
(10,11). 
 
1.5 Stabilitet och temperatur 
 
Förmågan hos ett läkemedel att motstå kemiska, fysikaliska eller mikrobiella 
förändringar eller utsättning för olika miljöer benämns som stabilitet.  
Den kemiska stabiliteten i ett läkemedel kan påverkas exempelvis av faktorer som 
hydrolys, oxidation, temperaturförändringar och andra kemiska interaktioner.   
Vid bedömning av den fysikaliska stabiliteten uppmärksammas förändringar i 
utseende, fysikaliska egenskaper och funktion hos läkemedlet. Mikrobiella 
förändringar kan visa sig genom bakterietillväxt, mögel och jäst. Tillväxten har en 
negativ påverkan på produktens stabilitet, men utsätter även patienten för risker. När 
den aktiva substansens koncentration är inom intervallet 90–110% anses en 
formulering vara stabil. 
 
En annan faktor som kan påverka stabiliteten negativt är temperaturen. I de flesta fall, 
leder en ökning i temperatur till en ökad nedbrytningshastighet. En tumregel som 
används är att vid en ökning på 10 ℃ i temperatur fördubblas vanligtvis 
reaktionshastigheten. För att teoretiskt beräkna hur de kemiska 
hastighetskonstanterna förändras med temperaturen och därmed få en uppfattning 
hur läkemedels stabilitet blir, används Arrhenius ekvation. I ekvationen står k för 
hastighetskonstanten, A är en konstant och Ea är aktiveringsenergin för en given 
reaktion, R är den allmänna gaskonstanten och T är temperaturen.  
 

! = #$%& '−)!*+ , 
 
 
Det finns olika vägar att tillgå för att upprätthålla stabiliteten hos ett läkemedel och 
skydda det mot nedbrytning. Tillförsel av hjälpämnen, kontroll av läkemedlets pH-
värde och rätt förvaringsmiljö (ljus, temperatur, fukt) är några tillvägagångsätt för att 
behålla en god stabilitet och optimera dess hållbarhet.   (12)  
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2. Syfte 
 
Med anledning av att orala vätskor ofta uppvisar stabilitetsproblem är syftet med 
studien att via vetenskapliga artiklar undersöka hur extemporetillverkade orala 
vätskors stabilitet och hållbarhet ser ut.  För att få svar på det skapades frågeställningar 
enligt följande:  
 

• Hur ser hållbarheten ut för extemporetillverkade orala lösningar till barn?  
• Vilka är begränsningarna för stabiliteten vid extemporetillverkning av orala 

vätskor för barn?  

3. Metod 
 
För att utföra denna studie, valdes det att basera den utifrån vetenskapliga artiklar som 
hittades i sökmotorerna Pubmed och Google schoolar. Sökningar efter de vetenskapliga 
artiklarna utfördes under februari år 2020, och sökord som; stability, pediactric, child, 
extemporaneous formulations, extemporaneous compunding och drug compunding 
användes i olika kombinationer. Vid vissa sökningar lades filtret 10 years till. 
Begränsningar för val av studier var att de ska vara utförda efter barnförordningen 
trädde i kraft (februari 2007) till nutid. I tabell 1 och 2 sammanfattas sökningarna.  
 
Tabell 1 Artikelsökningar i Pubmed 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal 
valda 
studier 

Studienummer i 
denna studie 

11/2-20  (stability) AND Pediatric) AND 
Extemporaneous formulations   

Publicerad inom 
senaste 10 åren 

74 3 Studie 4, 5 och 8 

10/2-
20  

(stability) AND pediatric 
AND drug compounding 

Publicerad inom 
senaste 10 åren 

88 1 Studie 3 

11/2-20  (stability) AND pediatric 
AND Extemporaneous 
compounding 

Publicerad inom 
senaste 10 åren 

34 2 Studie 6, 7 

7/2- 20  (stability) AND child AND 
Extemporaneous 
compounding 

 70 1 Studie 1 

 
 
Tabell 2 Artikelsökningar i Google schoolar 
Datum Sökord Studienummer i denna 

studien 
7/2 -20  Stability, oral suspensions, 

pediatric, extemporaneously 
and omeprazole 

Studie 1 

 
3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Vid valet av vilka studier som skulle inkluderas användes begränsningar som; Barn (0–
18 år), orala vätskor, stabilitet/hållbarhet samt behandlingsindikationer inom 
magtarmsystemet och hjärta-kärl-systemet, vilket är ett vanligt område för 
extemporetillverkning av orala vätskor.    
 
Exklusionskriterier som användes var; utan fokus på stabiliteten, indikation på en 
ovanlig sjukdom för extemporetillverkning av orala vätskor, publicerad före 
barnförordningen togs i kraft, och inkluderade hållbarhet.  
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Information till introduktionen togs från hemsidor som; 1177.se, läkemedelsverket.se, 
läkemedelsboken.se och ema.europa.eu. Information togs även från vetenskapliga 
artiklar från pubmed, kurslitteratur från tidigare kurser i utbildningen.  
 
Studierna som ingår i resultatdelen är alla vetenskapliga studier som har fakta 
granskats innan de publicerats som originalartiklar i tidskrifter.  
 
Alla studier som inkluderades i denna studie, valde att använda sig av analysmetoden 
High-performance liquid chromatography (HPCL).  Det är en analysmetod där man 
kan specificera exakta mängder av en substans i ett prov. Detta gör man genom att leda 
provet som är i en vätskelösning med pumpar genom en kolonn. Kolonnen är fylld med 
ett fast material som separerar de olika komponenterna via absorption. Vid 
absorptionen interagerar komponenterna olika med det fasta materialet, vilket gör att 
det skapas olika flödeshastigheter mellan komponenterna när de lämnar kolonnen. De 
olika flödeshastigheterna läses av via en dator som skapar ett komatogram, där man 
kan avläsa de olika mängderna av komponenterna (13).   
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4. Resultat 
 
 
4.1  Studie 1: Investigation of omeprazole stability in oral suspensions for 
pediatric use prepared extemporaneously from omeprazole capsules (14). 

 
År 2017 i Serbien och Australien utfördes en studie med syfte att hitta en 
omeprazolsuspension till barn. Omeprazol är en substans som verkar som 
protonpumpshämmare, med indikation gastroesofageal reflux (GERD) och 
förskrivningen är vanlig till barn. Målet var även att den skulle kunna tillverkas till en 
låg kostnad och med lättillgängliga hjälpämnen. Det gjorde man genom att studera den 
fysikaliska och kemiska stabiliteten i tre olika formuleringar omeprazolsuspension, 
tillverkade av kommersiella enterokapslar med omeprazol.  
 
Målkoncentrationen omeprazol för suspensionerna var 2 mg/ml, vilket är den vanligast 
koncentrationen vid förskrivning. De tre suspensionerna fick benämningarna F1 (F1*), 
F2 och F3, i tabell 3 kan man se deras formuleringar. F1 var den formulering lokala 
apotek oftast använde sig av vid beredning. Stabiliteten av F1 valdes att undersökas på 
två olika tillvägagångssätt av beredning, vid tillverkning av F1 förbehandlades inte 
omeprazolgranulatet med etanol (som några centra rapporterat ha använt som 
lösningsmedel vid beredning) och vid beredning av F1* pulveriserades 
omeprazolgranulaten. Boken ”Australian pharmaceutical formulary and handbook 
22nd edition; officinal Omeprazole dispersion” har riktlinjer med benämning APF22 
på formulering av omeprazolsuspension till barn, i studien fick APF22-formulering 
namnet F2.  Till APF22-formuleringen valdes det att prova tillsätta xanatangummi 
USP-NF 0,3%, för att förbättra de fysikaliska egenskaperna, vilket blev formulering F3.  
Xanatangummi är en lättillgänglig ingrediens och har rapporterats öka viskositeten och 
kemiska stabiliteten  i suspensionsformuleringar.  
 
Vid beredningen användes granulaten från en enterokapsel och vid sönderdelning 
förlorar de sin skyddande effekt mot magsyrans sura miljö vilket ger en minskad 
biotillgänglighet av en omeprazolsuspension. För att öka biotillgängligheten valdes det 
att tillföra konserveringmedelen som metylparahydroxibensoat och propyl-4-
hydroxibensoat (ingår i APF22) för att ge ökat skydd för partiklarna när de kommer till 
magsäcken och kontroller utfördes för att säkerhetsställa att konserveringsmedlens 
halter höll sig inom gränserna 90%- 110% vid alla kontroller av proverna. Vid analyser 
av stabiliteten på proverna kontrollerades det att alla formuleringarna höll ett pH-
värde mellan 7,5–8,6, för att säkerhetsställa att de verkar som buffert mot magsyran. 
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Tabell 3 Formulering av suspensioner. Omarbetade tabell (14). 
 

Formulering 
Formuleringsmärkning 

F1 F2 F3 
Omeprazol kapsel ekvivalent 

mot 200 mg omeprazol 
 

200 mg 
 

200 mg 
 

200 mg 

Glycerol 85% 15 g - - 
Karamellosnatrium 

5% gel 
15 g - - 

Sockerlag 35 g - - 
Metylparahydroxibensoat 

 
100 mg  

- 
 
- 

Propyl-4-hydroxibensoat 50 mg - - 
Natriumvätekarbonat - 8 g 8 g 

 
Sammansatt 

hydroxibensoatlösning APF* 
 

 
 
 
- 

 
 
 

1 mL 

 
 
 

1 mL 
Xanatangummi - - 300 mg 

Renat vatten q.s 100 mL q.s 100 mL q.s 100 mL 
*Metylhydroxibensoat 8% och propylhydroxibensoat 2% i propylenglykol. q.s; Quantum Satis, den 
mängd som behövs för önskad volym.  

Formulering F1 och F1* stabilitet studerades över 30 dagar vid två olika temperaturer 
(2–8℃ och 20–25℃). Vid temperaturen 20–25℃ minskade 
omeprazolkoncentrationen mellan 35–61% för formuleringarna (F1 och F1*). Detta 
medförde att stabiliteten för formuleringarna F2 och F3 endast valdes att studeras vid 
temperaturen 2–8℃ i 30 dagar (se tabell 4). Stabiliteten på alla formuleringarna 
valdes att studera över 30 dagar eftersom läkemedel med indikationen GERD 
vanligtvis dispenseras var 30:e dag. Kravet på stabiliteten var att minst 95% av 
omeprazolkoncentrationen skulle vara kvar efter 30 dagar.   

 
Tabell 4 Resultat av omeprazolkoncentrationen för de olika suspensionerna (förvarad i 
bärnstensfärgade flaskor). Omarbetad tabell (14) 

 
Formulering 

 
Temperatur 

 
pH-värde 

Halt omeprazol (%) 
Efter 24 h Efter 7 dygn Efter 30 

dagar 
F1 2–8℃ 7.72 88.3 84.9 81.0 
F1 20–25℃ 7.72 83.5 72.3 61.0 

  F1* 2–8℃ 7.52 82.8 77.1 73.0 
  F1* 20–25℃ 7.52 77.6 68 35.0 
 F2 2–8℃ 8.59 98.5 93.3 100.0 
 F3 2–8℃ 8.05 95.1 97.4 101.3 

 
I tabell 4 kan det avläsas att efter 30 dagar höll formuleringarna F2 och F3 en 
omeprazolkoncentration över den satta gränsen på 95%. Medan för F1 och F1* 
understeg gränsen redan efter 24 timmar och fortsatte att sjunka under hela studien, 
dessa var de formuleringarna som var vanligast vid beredning på lokala apotek. Vid 
beredning av F2 som är baserad på APF22, behövde omeprazolgranulaten verkar över 
natten för att helt sönderdelats i APF lösningen. Det visade sig även att formuleringen 
höll en hög sedimentationshastighet och sedimentet visade en benägenhet för kakning, 
vilket kan sannolikt påverka precisionen i proverna. F3 som innehöll xanatgummi 
utöver APF22 visade ge formuleringen en bättre fysikalisk stabilitet och en mer 
homogen suspension som lättare kunde återsuspenderas. Detta gjorde att F3 blev den 
lämpligaste formuleringen att använda sig av vid beredning av omeprazolsuspension 
till barn enligt denna studie.  
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Resultatet i studien visar på att hållbarheten för en av formuleringarna (F3) uppnådde 
målet i studien som var en hållbarhet på 30 dagar. Att förvara formuleringarna vid 
rumstemperatur påverkade stabiliteten av formulering negativt genom en ökad 
nedbrytningshastighet av omeprazolkoncentrationen. Vid förvaring i 
kylskåpstemperatur var stabiliteten stadigare. Valet av hjälpämnen påverkade även 
stabiliteten och hjälpämnena i formulering F3 upprätthöll     
 
 
4.2 Studie 2: Chemical stability of extemporaneously compounded   

omeprazole formulations: a comparison of two methods of 
compounding (15). 

 
Nya Zeeland och Australien utförde en studie under 2009, som jämförde den kemiska 
stabiliteten mellan två olika sätta att bereda en extemporeformulering 
innehållande omeprazol. I styrkorna 10-, 20- och 40-mg finns omeprazol tillgänglig 
som enterotabletter och enterokapslar. För barn med GERD finns inga orala vätskor 
innehållande omeprazol tillgängligt, vilket gör att vid förskrivning måste det utföras en 
extemporeberedning. Omeprazol hör till den vanligaste extemporetillverkade orala 
vätskan för barn som tillverkas på sjukhus i Nya Zeeland och vanligast är att den har en 
hållbarhet på två veckor. 

 
En vanlig metod vid extemporetillverkning av oral suspension med omeprazol på 
sjukhus i Nya Zeeland är att granulaten från en omeprazolkapsel blandas med 
natriumvätekarbonat (8,4%) och blandningen skakas till en vitfärgad vätska uppstått, 
den beräknade koncentrationen är på 2 mg/ml. För att minska risken att omeprazol 
bryts ner i magen måste mängden natriumvätekarbonat vara minst 0,2 mmol/ml för 
att kunna verka som en buffert. Några sjukhus valde att först pulverisera granulaten 
och tillverka en pasta med hjälp av hjälpämnen och efter det formulera en suspension. 
I USA har det upptäckts behandlingssvikt vid behandling med suspensioner 
formulerade med pulverisering av granulaten. Syftet med studien var att jämföra den 
kemiska stabiliteten mellan de två olika tillvägagångsätten att framställa 
omeprazolsuspensioner.  
 
Med hjälp av HPCL bestämdes omeprazolkoncentrationen i formuleringarna. 
Tidpunkter och temperatur för mätningar visas i resultaten i tabell 5 och 6.  

 
Tabell 5 Omeprazolkoncentration i de olika vätskorna vid temperaturen 2℃.  
Omarbetad tabell (15). 

Veckor (tid) Tillverkningsmetod 
Pulverisering Skakning 

0 100 ± 0,0  100± 0,0 
1 102,2 ± 1,4 96,8 ± 5,1 
2 101,5 ± 2,6 95,4 ± 5,6 
4 97,2 ± 6,5 95,9 ± 2,3  
8 95,6 ± 10,5 93,7 ± 2,5 

n= 3, medelvärde ± standardavvikelse.  
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Tabell 6 Omeprazolkoncentration i de olika vätskorna vid temperaturen 25℃.  
Omarbetad tabell (15). 

Veckor (tid) Tillverkningsmetod 
Pulverisering Skakning 

0 100± 0,0 100± 0,0 
1 91,3 ± 3,4 96,1 ± 7,7  
2 83,5 ± 4,2 94,5 ± 5,9 
4 70,6 ± 7,1 90,7 ± 12,3  
8 65,6 ± 10,3  84,2 ± 7,0  

 n= 3, medelvärde ± standardavvikelse.  
 
Resultaten visade att den orala vätskan som tillverkades med hjälp av skakning var 
stabilast. Dessutom var metoden mindre tidskrävande, med en tid på skakning i tre 
minuter för att bli homogen. Vid förvaring i kyldmiljö var hållbarheten bättre, där 
nedbrytningen och färgförändring var låg för båda formuleringarna. 
Nedbrytningshastigheten var högre för den pulveriserade formuleringen. Det skapas 
mindre partiklar av substansen vid pulverisering, vilket gör att en större andel av 
substansen exponeras i lösningen och i sin tur möjliggör ökad nedbrytning.  
 
Studien visade att formuleringen tillverkad med skakningsmetoden var stabilast och en 
hållbarhet på 56 dagar vid förvaring i kylskåpsmiljö fastställdes. Begränsningar för 
stabiliteten var ökad temperatur och ökad nedbrytningshastighet vid pulverisering av 
granulaten.  

 
4.3  Studie 3: Design of a pediatric oral formulation with a low 

proportion of hydrochlorothiazide (16). 
 
En studie med syfte att hitta en oral suspension för barn innehållande en låg andel 
hydrokloratiazid, utfördes under 2011 i Spanien. Målet var även att utveckla en enkel 
standardrutin för beredningen av suspensionen som sjukhuspersonal och farmaceuter 
kan använda sig av. Motiveringen för en standardrutin var att underlätta för att 
beredningen ska bli så säker, effektiv, stabil som möjligt och en rätt dosadministrering 
ska ske. Hydrokloratiazid är ett tiaziddiuretikum och har en blodtryckssänkande effekt 
genom att hämma reabsorptionen av natrium och klorid i njurtubili vilket gör att 
utsöndringen av salt och vatten ökar. Indikationer för hydrokloratiazid är hypertoni 
och ödem.  

 
I den här studien tillverkade och jämfördes fem olika extemporetillverkade orala 
suspensioner (se tabell 7). Vid framställning var syftet att suspensionen ska vara så 
enkla som möjligt att bereda och följa EMA:s riktlinjer angående hålla så låg andel 
hjälpämnen som möjligt. En referensformulering använde som grund i studien. 
Referensformulering fastställdes eftersom den vid beredning på apotek är det den mest 
använda formuleringen och har en koncentration på 2 mg/ml. Med syfte att tillverka 
en så enkel suspension som möjligt och dosen hydrokloratiazid i formuleringen låg 
över dess löslighet samt att följa barnförordningens riktlinjer skapades fyra andra 
suspensioner. För varje formulering framställdes minst tre batcher för analyserna av 
stabiliteten, som utfördes med HPCL under 30 dagar. Viskositeten i formuleringarna 
mättes med hjälp av en viskometer. Analyser utfördes vid temperaturerna 5 ℃, 25 ℃, 
40 ℃ och 80 ℃. För att se hur suspensionernas stabilitet påverkades i kylskåpsmiljö 
och rumstemperatur valdes temperaturerna 5 ℃ och 25 ℃. För att se hur de reagerad i 
extrema förvaringsmiljöer och valdes det även att studeras vid temperaturerna 40 ℃ 
och 80 ℃. Bestämmelser följdes och gränsen för godkändbara nivåer aktiva 
ingredienser fastställdes till mellan 90 % och 110 %.    
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Tabell 7. Framställning av suspensioner. Omarbetat tabell (16).  
F Vätmedel Hjälpämnen (1%, w/v) pH Viskositet C 

(mg/ml) 
% 

R - Hydroxipropylmetylcellulosa 3.0 
±0.4 

84.5 ± 0.7 1.2 ± 0.3 60 
± 

0.1 
1 Glycerol 

10% 
Hydroxipropylmetylcellulosa 3.4 

± 
0.0 

85.7 ± 0.0 1.1 ± 0.1 55 
± 

0.3 
2 Glycerol 

20% 
Hydroxipropylmetylcellulosa 3.3 

± 
0.0 

46.4 ± 0.0 0.9 ± 0.1 45 
± 

0.3 
3 Glycerol 

10% 
Metylcellulosa 1000 3.2 

± 
0.0 

17.0 ± 0.0 1.3 ± 0.4 65 
± 

0.8 
4 Glycerol 

20% 
Metylcellulosa 1000 3.5 

± 
0.0 

18.0 ± 0.0 1.0 ± 0.0 95 
± 

0.2 
F, formulering; % procenten av den teoretiska beräknade och märkta mängden aktiva ingredienser per 
volymenhet; R, referensformulering; Värden är medelvärde ± standardavvikelse. W/v; weight by 
volume.   

 
Formulering 1 och 2 erhöll ett icke-newtonskt beteende och viskositetvärdet var för 
högt vilket ledde till att det fasta ämnet inte dispergerades i formuleringarna. 
Hjälpämnet hydroxipropylmetylcellulosa var det som formuleringarna hade 
gemensamt vilket gjorde att hjälpämnet metylcellulosa 1000 valdes till formulering 3 
och 4. Detta resulterade i att båda hade ett newtonskt beteende, och viskositetvärdet 
var oberoende av skjuvhastigheten. I formulering 3 fanns en mindre mängd av 
vätemedelt glycerol (10%), som gav en sämre vätning av hydrokloartiazd och 
dispergeringen av det fasta ämnet skedde inte fullt ut. Den enda formuleringen som 
visade resultat över den nedre gränsen på 95% aktiv substans var formulering 4 (95± 
0.2) och höll det i temperaturerna 5 ℃, 25 ℃ och 40 ℃ i tre veckor. Efter analyser med 
HPCL bestämdes det att formulering 4 förvarat i 5 ℃ och skyddat från ljus var den som 
var stabilast i denna studie.  
 
Begräsningar för stabiliteten i denna studie var för höga viskositetvärden, för låg andel 
vätmedel ledde till att det fasta ämnet inte dispergerades tillräckligt samt att förvaring 
av vätskorna måste vara skyddat från ljus.  Efter justeringar av hjälpämnen och 
analyser med HPCL bestämdes det att formulering 4 skyddat från ljus har en 
hållbarhet på 30 dagar förvarad vid temperaturen 5 ℃. 
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4.4  Studie 4: Stability of an Alternative Extemporaneous Captopril 
Fast-Dispersing Tablet Formulation Versus an Extemporaneous 
Oral Liquid Formulation (17). 
 

En studie som publicerades under 2012 i Irland utfördes med syfte att kartlägga olika 
former av formuleringar av orala vätskor baserat på substansen kaptopril på sjukhus i 
Irland. För de vanligast använda formuleringarna av extemporetillverkade orala 
vätskorna studerades stabiliteten och jämfördes med extemporeformulerade ”Fast-
Dispersing Tablets” (FDT-tabletter). FTD-tabletter kan lösas och ges som en 
suspension eller tillverkas till munsönderfallande tabletter.    

 
Det finns ingen licenserad oralvätaska med kaptopril i Irland för behandling av 
hypertoni och hjärtsvikt vilket medför att sjukhuspersonal och farmacuter får 
extemporetillverka vätskan vid behandling. Vanligtvis behandlas vuxna med styrkor 
mellan 12,5–100 mg, för barn ligger styrkan huvudsakligen under 12,5 mg. Maximala 
doser för nyfödda är 300 µg/kg/d och barn mellan 1–12 år 6 mg/kg/d, och 
administreras på uppdelade doser. Kaptopril i fast form har en bra stabilitet men när 
den krossas och används i lösning, genomgår den en fri radikal oxidation som ger 
kaptoprildisulfind som den huvudsakliga nedbrytningsprodukten. Det är en komplex 
nedbrytning som är koncentrations samt pH beroende. Detta gör att pH-värdet i en 
extemporetillverkad oral vätska innehållande bör ligga vid 3,5.  

 
120 sjukhus i Irland mottog en undersökningsenkät. Frågorna i enkäten undersökte: 
administreringsväg, hur läkemedlet har framställts (extempore eller extern tillverkare), 
samt tillvägagångsättet vid beredning, inklusive formulering av vätskan, pH-värde, 
stabilitet och hållbarhet. Återkopplingen låg på 79%, där åtta sjukhus svarade att de 
extemporetillverkat vätskor innehållande kaptopril. Vid tillverkningen av de orala 
vätskorna på sjukhusen användes tre olika formuleringar som visas i tabell 8. 

 
 Tabell 8. Extemporetillverkade formuleringar innehållande kaptopril från sjukhus.  

Formulering Används 
på antal 
sjukhus 

(n) 

Mängd 
substans 

(mg) 

Hjälpämne Sönderdelning 
av tablett 

F1 6 25  Xanatgummi pulveriseras 
F2 1 25  Xanatgummi + 

askorbinsyra + 
vatten 

pulveriseras 

F3 1 25  Ora Plus +  
Ora Sweet 

pulveriseras 

 Ora plus; sammansättning av suspenderande hjälpämnen. Ora Sweet; smaksättningssirap.   
 
Stabiliteten hos formulering F1 valdes att studeras i styrkorna 1, 2,5 och 10 mg/ml. 
Suspensionerna grundades på pulveriserade tabletter och förvarades i 
bärnstensfärgade flaskor med slutgiltig volym på 100 ml. Flaskorna förvarades i en 
temperatur på 2–6 ℃ och stabiliteten studerades på ”öppna” och förslutna flaskor. 
Analyser utfördes under dag: 0, 1, 7, 14, 28 och 56 för ”öppnade” flaskor och vid dag:  
0, 1, 14, 28 och 56 för stängda flaskor. Inför varje provtagning skakades formuleringen 
kraftig för att säkerhetsställa att suspensionen var homogen.  
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Resultaten från analyserna av kaptoprilkoncentrationen visade att formuleringarna är 
stabila och håller en godtagbar procenthalt med över 90% kaptopril fram till dag 7 vid 
alla styrkorna. Analyserna för alla formuleringar på procenthalten vid dag 14 är under 
90 % och därmed under godkända nivåer. Minskningen av koncentrationen skiljde sig 
mellan de olika formuleringarna där koncentrationen i formuleringen med 10 mg/ml 
till att börja med sjönk mest men vid dag 56 hade den högsta koncentrationen av de tre 
formuleringarna.  

 
Vid jämförelse mellan stabiliteten mellan två styrkor (2,5 mg/ml) och (10 mg/ml) hos 
den orala suspensionen med kaptopril och fast extemporeformulering FDT, visades att 
den fasta formuleringen höll en betydligt bättre stabilitet för båda styrkorna. FDT-
tablettens koncentration med styrkan 10 mg var över 90% efter 56 dagar och 
koncentrationen på jämförande orala suspensionens med styrkan 10 mg/ml låg på 
68,1%. Vid den lägre styrkan 2,5 mg(/ml) låg koncentrationen på dag 1 vid 98,6% för 
FDT-tabletten och ~94% för den orala suspensionen och vid dag 56 var 
koncentrationshalterna på 86,2% för FDT-tabletten och 59,2% för den orala 
suspensionen.  
 
Sju dagars hållbarhet har de extemporetillverkade suspensionerna i styrkorna 1, 2,5 
och 10 mg/ml i denna studie vid förvaring i bärnstensfärgade flaskor och 
kylskåpstemperatur. Kaptopril genomgår en oxidation när den krossas, vilket gör att 
suspensionerna är koncentrations och pH beroende för att upprätthålla stabiliteten.  

 
4.5  Studie 5: Physicochemical stability of captopril and enalapril 

extemporaneous formulations for pediatric patients (18).  
 
Med syfte att bestämma stabiliteten och utveckla enkla och lämpliga 
extemporeformuleringar för substanserna enalapril och kaptopril vid behandling av 
pediatrikhypertoni utfördes en studie i Spanien år 2013. Studien utfördes genom att 
arbeta med några av de viktigaste sjukhusen inom området i Spanien. Tillsammans 
fastställdes det kriterier för formuleringarna, med enkel tillverkning för farmaceuter på 
apotek och sjukhus i åtanke.  
Substanserna enalapril och kaptopril är angiotensinreceptor-blockerare (ACE-
hämmare) och effektmässigt är de jämförbara. Skillnaden mellan dem ligger i 
halveringstiden, där kaptopril intas 2–4 gånger per dag och enalapril intas vanligtvis 
en gång per dag för att uppnå önskad blodtryckssänkande effekt. Båda substanserna 
och deras säkerhet är väl studerade och studierna har visat på bra säkerhet. Vid 
behandling med ACE-hämmare hos barn justeras doserna efter kroppsvikt, vilket 
begränsar möjligheterna för behandling med tabletter. Därmed är 
extemporetillverkade orala vätskor den vanligaste metoden för att behandla barn med 
ACE-hämmare, där möjligheten att justera doserna finns. Formuleringarna i denna 
studie är lösningar och har vatten som huvudsakligt lösningsmedel. En buffertlösning 
bereddes som hjälpmedel vid lösning av några av de aktiva ingredienserna, som 
behövde ett stabilt pH-värde för att uppnå maximal stabilitet. Konserveringsmedel 
valdes att inte tillföras till formuleringarna med tanke på målgruppen och möjligheten 
att orsaka allergiska reaktionerna eller specifika reaktioner även i små mängder hos 
dessa.  

 
Omfattningen av extermporetillverkade orala vätskor med kaptopril och enalapril 
utvärderades i en enkätundersökning som 20 sjukhus tilldelades. I formuläret 
undersökte man vilken typ av beredning som används (extermporetillverkade eller 
externt inköpt och om inköp identiteten på källan). Uppgifter på sammansättning 
(vehiklar, hjälpämnen, stabilitet och utgångsdatum) och egenskaper hos de 
extemporetillverkade formuleringarna begärdes.   
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Tabell 9 Formuleringar med kaptopril oral vätska skapade på olika sjukhus eller förskriven hos Int. 
Pharm. Compounding och Ph. D Atienza Manual. Omarbetad tabell (18) 

Sjukhus Kaptoprildos Formulering Stabilitet 
Gregorio Maran˜o´n 1 mg/ml lösning Kaptopril PH EUR  

Askorbinsyra 0.5 %  
Renat vatten 

2 månader 5 ℃ 
28 dagar i 25℃ 

 
Cruces 1 mg/ml lösning Kapoten tabletter 

Renat vatten 
15 dagar i 5 ℃ 

Juan Ramo´n Jime´nez 1 mg/ml lösning Kaptopril 
Askrobinsyra 0,5%  
Konserverat vatten 5% 
Sockerlag 

15–56 dagar i 5 ℃ 

Clarion 1 mg/ml lösning Kaptopril 
Askorbinsyra 0,5% 
Natriumsackarin 0.4% 
Hallonkoncentrats lösning 
Renat vatten 

28 dagar i 5℃ 

Principado de Asturias 1 mg/ml lösning Kaptopril 
Askorbinsyra 0,5%  
Steriltvatten 

56 dagar i 5℃ 

Alicante 2 mg/ml lösning Kaptopril 
Ora-sweet 50% 
Ora-plus 50% 

 3 månader i 5 ℃ 
7 dagar i 25℃ 

 
Torreca´rdenas, Jae´n, 
Miguel Servet, Ma´laga, 

Valdecilla 

1 mg/ml lösning Kaptopril 
Steriltvatten  
Natriumaskorbat 0,5% 
Sockerlag 

43 dagar i 5℃ 

La Paz 1 mg/ml lösning Kaptopril 
Renat vatten 

15 dagar i 5℃ 

Virgen de las Nieves 1 mg/ml lösning Kaptopril 
Natrium-EDTA 
0,1% 
Sterilt vatten 

1 år i 5℃ 
1 månad från öppnad 

San Joan de Deu 1 mg/ml lösning Kaptopril  
Natrium-EDTA 0,1%  
Destillerat vatten 

90 dagar i 5 ℃ 
30 dagar från öppnad 

Gran Canaria 1 mg/ml lösning Kaptopril 
Askorbinsyra 0,1% 
Destillerat vatten 

56 dagar i 5 C 

Vall d’Hebro´n 2 mg/ml lösning Kaptopril 210 mg 
Citronmonohydratsyra 250 mg 
Natriumcitratdihydrat 
300 mg Natriumbensoat 100 
mg 
Askorbinsyra 50 mg 
Sorbitol-lösning 70% 22 mg 
Jordgubbsessens 8159 
Sterilt vatten 76 ml 

30 dagar i 5 ℃ 
7 dagar i 25℃ 

Int. J. Pharm. 
Compounding 

 

0,75 mg/ml lösning Kaptopril tabletter 
Ora-sweet 50% 
Ora-plus 50% 

14 dagar i 5 ℃ 
7 dagar i 25 ℃ 

 
Ph D. Atienza Manual 1 mg/ml lösning Kaptopril 

Sterilt vatten 
Natriumaskorbat 0,5% 
Sockerlag 

43 dagar i 5 ℃ 
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Tabell 10 Formuleringar med Enalapril oral vätska skapade på olika sjukhus eller förskriven hos Int. 
Pharm. Compounding och Ph. D Atienza Manual. Omarbetad tabell (18). 
Sjukhus Enalaprildos Formulering Stabilitet 
Torreca´rdenas, 
Cruces, Jae´n, Miguel 
Servet, Juan R 
Jime´nez 

1 mg/ml lösning Enalapril maleate 200 mg  
Citratbuffert-pH 3–3.5  
150 ml  
Sockerlag 50 ml 

1 månad i 5℃ 

Gregorio Maran˜o´n, 
Puerta del Mar–
Ca´diz, Gran Canaria, 
Vallecilla – Santander  

1 mg/ml 
suspension 

Enalapril maleate 100 mg  
Ora Sweet:Ora Plus 1:1  
q.s. till 100 ml 

91 dagar i 5 ℃ 

La Paz 1 mg/ml 
suspension 

Enalapril 40 mg 
Ora-Plus:Ora-Sweet 1:1 40 ml 
 

56 dagar i 5 ℃ 

Sick Kids Pharmacy, 
Virgen de las Nieves, 
Nin˜o Jesu´s, 
Principado de 
Asturias 

1 mg/ml 
suspension 

Enalapril tabletter  
Oraplus:Orasweet 

60 dagar i 5 ℃ 

Vall de Hebron 1 mg/ml 
suspension 

Enalapril (Renitec 20 mg)  
6 tabletter.  
Ora-sweet 60 ml  
Ora-plus 60 ml 

56 dagar i 25 ℃ 
91 dagar i 5 ℃ 

Vallecilla – Santander 1 mg/ml 
suspension 

Enalapril maleate (5 20 mg 
tabletter) 100 mg  
Citronsyra-monohydrat 0.35 g  
Natriumcitratdehydrat 
 1 g  
Parabenlösning 1 ml  
Sterilt vatten Q.S till 100 ml 

1 månad i 5 ℃ 

Int. J. Pharm. 
Compounding 

1 mg/ml 
suspension 

Enalapril tabletter   
Oraplus:Orasweet 

60 dagar i 5℃ 

Ph. D Atienza Manual 1 mg/ml lösning Enalapril maleate 200 mg  
Citratbuffert pH 3–3.5  
150 ml  
Sockerlag 50 ml 

1 månad i 5 ℃ 

 
Tabell 11 Formulering av kaptopril och enalapril lösningarna. Omarbetad tabell (18).  

Kaptopril 1 mg/ml Enalapril 1 mg/ml 
Kaptopil  100 mg Enalapril maleat   100 mg 

Natrium-EDTA  10 mg Citronsyra  592 mg 
Renat vatten  q.s till 100ml HCl 0,1 M  40,9 ml 

 NaOH 1 M  5,7 ml 
Renat vatten  28,4 ml 

Sockerlösning  q.s till 100 ml 
q.s; Quantum Satis, den mängd som behövs för önskad volym.  

 
Under tre månader (90 dagar) testades stabiliteten på lösningarna vid temperaturerna 
5, 25 och 40 ℃. Analyser på prover utfördes vid dagarna: 15, 30 och 90, där deras 
reologiska egenskaper, pH-värde och substanskoncentration kontrollerades. 
Hållbarheten bestämdes till när substanskoncentrationen understeg 95%.  
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Vid avläsning från tabell 11 ses det att i lösningarna användes vatten som 
lösningsmedel, var de med lägst hållbarhet vilket kan förklaras genom att kaptopril löst 
i vatten genomgår en oxidation (se beskrivning i studie 1.4). För att undvika 
oxidationen i formuleringen tillfördes hjälpämnet Natrium-EDTA för att öka 
stabiliteten och hållbarheten. Natrium-EDTA hämmar oxidationen genom att binda till 
de metalljoner som katalyserar oxidationen. Enalapril genomgår en hydrolys om inte 
rätt pH-värde erhålls. I enalaprillösningen tillfördes hjälpämnena för att uppnå önskat 
pH-värde och öka stabiliteten.  
 
Vid analyserna visade kaptoprillösningen på mikrobiell kontaminering vid 
temperaturerna 25 ℃ och 40 ℃ efter 50 dagar. För enalaprillösningen uppstod 
mikrobiell kontaminering efter 30 dagar för samma temperaturer. Analyserna för pH-
värden visade att båda lösningarna höll pH-värden inom rimliga nivåer genom hela 
analysperioden. Detta visar på att de hjälpämnen som tillförts till lösningarna hjälper 
till med stabiliteten.  
 
Resultaten från testerna visade att båda lösningarnas stabilitet höll sig stadigast vid 
temperaturen 5℃. Kaptoprillösningen höll läkemedelskoncentrationen över 95% fram 
till dag 30 vid alla temperaturer, vid dag 50 var det endast lösningen förvarad i 
temperaturen 5℃ som var över gränsen (97%).  Enalaprillösningen höll 
läkemedelskoncentrationen över 95% vid dag 50 för temperaturerna 5℃ och 25℃.  
 
Från resultaten bedömdes båda lösningarna (kaptopril och enalapril) vara stabila i 50 
dagar vid 5℃, och 30 dagar vid 25 ℃. Båda substansernas kemiska stabilitet 
påverkades vid formuleringen till oral lösning. Detta kunde åtgärdas med tillförsel av 
hjälpämnen som hämmar de kemiska reaktionerna.  
 

 
4.6  Studie 6: Design and stability study of an oral solution of 

amlodipine besylate for pediatric patients (19). 
 
2016 i Nederländerna studerades stabilitet och design i orala lösningar innehållande 
amlodipinbesilat med inriktning till barn. Syftet var att utveckla och verifiera en oral 
lösning till barn, genom använda en tillverkningsprocess som passar för 
extemporetillverkning. Tillverkningsmetoder för formuleringen valdes för maximering 
av tillgänglighet och anpassning för både individuell tillverkning och större 
produktions skala. 

 
Amlodipin är en selektiv kalciumjonhämmare i dihydropyridingruppen och verkar som 
en långsam kanalblockerare. Transmembrana flödet av kalciumjoner till glatt 
muskelatur i hjärta och kärl hämmas. Det leder till att en perifer atriell vasodilation 
sker samt perifert vaskulärt motstånd minskar det arteriella blodtrycket. Amlodipin är 
det mest studerade läkemedlet inom kalciumkanalblockeraande läkemedlen för barn 
och är förstahandsvalet. Det är ett av de läkemedel som finns med på EMA:s lista vid 
behandling för hypertoni hos barn. Kommersiellt finns amlodipin tabletter i styrkorna 
5 mg och 10 mg men vid behandling för små barn (från 1 månad) förskriv styrkor 
mellan 0,06–0,3 mg/kg per dag. Amlodipin är ett av de läkemedel som ingår i EMA:s 
lista "inventory of pediatric therapeutic needs” där det inte finns någon ålderanpassad 
beredning tillgänglig.  
Lösning valdes över suspension eftersom barn accepterar det lättare. Amlodipin 
administreras en gång per dag vilket, gör att det inte behöver tillverkas en formulering 
med kontrollerad frisättning. Substansen är delvis löslig i vatten samt vid förvaring 
utan av exponering för ljus sker ingen kemisk nedbrytning.  
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Målet var att skapa en formulering med en amlodipinkoncentration på 1 mg/ml, men 
eftersom lösligheten i den formuleringen var för låg ändrades koncentrationen till 0,5 
mg/ml. En hållbarhet på minst sex månader var också ett mål. Tre formuleringar 
formulerades (se tabell 12) och analyserades. Konserveringsmedel godkända enligt 
EMA:s lista över godkända konserveringsmedel för barn tillfördes för att öka längden 
på hållbarheten.  Till formulering B tillfördes propylen-glykol för att analysera om det 
eventuellt skulle leda ökad löslighet av substansen. Mellan formulering A och C skiljde 
valet av amlodipsalt, detta för att studera lösligheten hos dem. Alla formuleringar 
förvarades i bärnstensfärgade flaskor.   

  
Tabell 12 Formulering av lösningar. Omarbetad tabell (19). 

Formulering A B C 
Amlodipinbesilat 69 mg 69 mg - 

Amlodipinmealate - - 64 mg 
Metylparaben 

lösning 15% m/v* 
287 mg 432 mg 304 mg 

Sockerlösning 
 

32 g 10 g 32 g 

Propylen glykol - 3,80 g - 
Renat vatten 75,14 g  

107,51 g (=100 ml)  
88,13 g 

102,43 g 
75,44 g 
107,81 g 

 
Stabiliteten analyserades vid graderna 4 ±2℃, 25 ±2℃ och 40 ±2℃. Formuleringarna 
A och C förvarades utan direkt solljus. Analyser av prover utfördes vid 0,1,2,3 och 6 
månader. En förlängning av stabilitetsanalysen av prover som förvarats i 4 ±2℃ som 
även analyserades vid månad 9 och 12 gjordes. Formulering A togs ut två gånger per 
dag och fick stå öppnad i ett rum i 30 minuter, för att simulera dosering enligt 
verkligheten. Prover på 0,4 ml togs från behållaren varje gång till 25 ml återstod, efter 
det utfördes simulering utan att ta fler prover.  

 
Studierna visade att den fysikaliska och kemiska stabiliteten påverkades för alla 
formuleringar vid temperaturerna 25 ±2℃ och 40 ±2℃, genom ökning av den kemiska 
nedbrytningen, vilket ledde till minskad amlodipinkoncentration. En gradvis ökning av 
komponenter i formuleringarna var tydlig i temperaturerna 25 ±2℃ och 40 ±2℃, vid 
temperaturen 4±2℃ förekom det en ökning men inte lika stor. Detta visades genom att 
amlodipin- och metyl-halten ökade i proverna med 6–8%, på grund av förångning av 
vattnet. Milliflex Plus användes vid filtrering i samband med mikrobiell testning, 
analyser under vecka 18 var det totala antalet bakterier <100 cfu/ml i alla prover. 
Gränsen för godkänd nivå av mikrobielltillväxt var satt till ≤ 100 cfu/ml.  
Stabiliteten hos formulering A valdes att fortsätta studeras efter sex månader, och 
analyserna visade efter tolv månader en amlodipinkoncentration på 98,7% vid 
temperaturen 4±2℃. Vid förvaring i temperaturen 25 ±2℃ höll stabiliteten i två 
månader. Formulering C avslutades studeras efter upptäckt av avlagringar av partiklar 
efter två veckor vid temperaturen 40 ±2℃, och efter tre veckor vid temperaturen 25 
±2℃. Studierna av formulering B avslutades eftersom propylen glykol inte förbättrade 
lösligheten eller ökade stabiliteten, och som hjälpämne anses det inte lämpligt för barn.  
 
Resultaten visade att formulering A var bioekvivalent med en 5 mg amlodipintablett 
och fortsatta studier utförs för att konstruera en farmakokinetiskmodell.  
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Tabell 13 Resultaten från stabilitets analysen vid 6 månader. Omarbetad tabell (19). 
Förvaring och 
formulering 

Utseende pH Amlodipin 
Innehåll 

Konserverings-
medels 
innehåll  
 

Relaterade 
substanser 

 Klarhet1 Färg2 Partiklar (%) (%) (%) 

T=0  A ≤01 <Gy6 - 5,9 100,0 95,6 <0,1 

 B ≤01 <Gy6 - 5,7 98,8 95,3 <0,1 

T= 6 4 ℃ A ≤01 <Gy6 - 5,8 99,2 94,9 <0,1 

 B ≤01 <Gy6 - 5,6 97,5 95,1 0,2 

25 ℃ A ≤01 <Gy6 + 5,6 92,0 95,6 2,1 

 B ≤01 <Gy6 + 5,4 90,9 96,1 1,8 

40 ℃ A <03 <Gy6 + 4,6 55,3 93,7 4,0 

 B <02 <Gy6 + 4,8 58,3 95,3 3,2 

 A NA NA NA NA 94,1 95,4 1,5 

 NA: inte tillgänglig, 1 Refer to Ph.Eur.2.2.1, 2 Refer to Ph.Eur.2.2.2.  
 
Med godkända hjälpämnen enligt EMA:s riktlinjer tillsattes konserveringsmedel till 
formuleringarna för att upprätthålla stabiliteten i formuleringarna. Denna tillsättning 
resulterade i att den mikrobiella stabiliteten höll sig stadig under hela studien. Kemiska 
och fysikaliska stabiliteten påverkades vid ökade temperaturer med ökad nedbrytning 
av den aktiva substansen. Vid förvaring i bärnstensfärgade flaskor och 
kylskåpstemperatur fick formulering A en hållbarhet på ett år och vid förvaring i 
rumstemperatur fick den en hållbarhet på två månader.  
 
 
4.7  Studie 7: Stability of an extemporaneously prepared clopidogrel 

oral suspension (20). 
 

2010 publicerades en rapport från Michigan i USA, där man studerat 
extemporetillverkade orala suspensioner innehållande substansen klopidogrel. Syftet 
var att studera den kemiska stabiliteten under 60 dagar period med förvaring vid 
rumstemperatur och vid kylförvaring.  
 
Tidigare förknippades trombotisk sjukdom för barn, med ärftliga koagulationsfel.  
I dagsläget finns vetenskap om att det även finns risker för det vid andra 
barnsjukdomar så som: ischemisk storke, medfödda defekter, kawaskis sjukdom och 
vid hjärtoperation. Detta leder till ett ökat behov av läkemedel mot blodplättar för 
barn. Vid förebyggande behandling av blodplättarna är förstahandsläkemedel 
innehållande substansen acetylsalicylsyra. Acetylsalicylsyra verkar på en av vägarna för 
blodplättsaktivering, vilket är otillräckligt vid förebyggande av arteriell koagulering. 
Klopidogrel är en läkemedelssubstans som verkar minskande på aterotrombotiska 
händelser hos vuxna enligt studier. Substansen är en prodrug som metaboliseras till en 
aktiv metabolit av CYP450-enzymer i levern. Den aktiva metaboliten hämmar selektivt 
bindningen av adenosindifosfat (ADP) till dess trombocyt-P2Y12-receptor och 
efterföljande ADP-medierad aktivering av glykoprotein GPIIb/IIIa-komplex, och 
hämmar därigenom trombocytaggregation. Denna hämning är irreversibel.  
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Retrospektiv data har visat gynnsamma resultat vid användning av klopidogrel hos 
barn, men ingen av de studier har studerar effektiviteten av behandling med 
klopidogrel mot arteriella trombotiska händelser hos barnpatienter.  

 
Klopidogrel finns i tabletter med styrkorna 75 mg och 300 mg, men vid oralt intag till 
barn måste den extemporetillverkas. I denna studie formulerades en oral suspension 
med styrkan 5 mg/ml genom att mala 75 mg klopidogrel tabletter fint i en glas mortel 
och sedan tillfördes hjälpämnena Ora-plus (30 ml) och Ora-sweet (30 ml) och 
slutvolymen blev 60 ml. Stabiliteten studerades vid dagarna 7, 14, 28 och 60. Den orala 
suspensionen bereddes i tillräcklig mängd för att fylla sex bärnstensfärgade flaskor. Tre 
av flaskorna förvarades i 24 ±2 ℃ och de resterande tre i 5±3 ℃. HPCL och 
standardkurva utfördes, mikrobiell provtagning valdes att inte göra eftersom 
suspensionerna innehöll hjälpämnen Ora-Plus som innehåller konserveringsmedelena 
metyl-paraben och kaliumsorbat.  

 
Tabell 14. Stabiliteten av 5 mg/ml klopidogrelsuspension vid rumstemperatur och kylskåpstemperatur. 
Omarbetad tabell (20). 
Formulering Substanskoncentration 

vid start (mg/ml) 
% initial koncentration som kvarstår  
Dag 7 Dag 14  Dag 28 Dag 60 

A 4,97 ±0,08 98,4± 1,1 96,7 ± 
1,9 

96,3 ± 
2,0 

97,3 ± 
1,4 

B 5,04 ±0,05 98,9 ± 1,9 98,1± 2,2 98,6 ± 
1,3 

99,5 ± 
1,4 

A: i rumstemperatur, B; i kylskåpstemperatur.  
 

Resultaten visar att suspensionen upprätthåller kraven på över 90 % av 
koncentrationsinnehållet för substansen efter 60 dagar i både rumstemperatur och 
kylskåpstemperatur.  
 
Med tillsättning av hjälpämnen till formuleringen var den stabil och fick en hållbarhet 
på 60 dagar förvarade i bärnstensfärgade flaskor i både rumstemperatur och 
kylskåpstemperatur 
 

 
4.8 Studie 8: Physicochemical and microbiological stability studies 

of extemporaneous antihypertensive pediatric suspens ions for 
hospital use (21). 
 

En forskningsartikel publicerades under år 2011 i Brasilien. Syftet i artikeln var att 
utvärdera och eventuellt optimera den fysikaliska, kemiska- och mikrobiella- 
stabiliteten hos extemporetillverkade suspensioner för antihypertensiva läkemedlen 
som barn behandlas med på sjukhus, med utgångspunkt att förbättra effektiviteten och 
säkerheten.  De antihypertensiva läkemedlen som ingick i studien var furosemid, 
spironolakton och hydrokloratiazid som alla har indikationen hypertoni. Skillnaden 
mellan dem är verkningsmekanismerna. Furosemid är ett loop-diuretikum, 
spironolakton ett kaliumsparande diuretikum och hydrokloratiazid ett 
tiaziddiuretikum.  

 
Studien utfördes på ett universitetssjukhus i Brasilien, där pediatriska antihypertensiva 
extempore-suspensioner beredes med en uppskattad hållbarhet på sju dagar anpassade 
efter specifika patienter. Rekommendationer från EMA:s riktlinjer togs med vid 
utvecklingen av formuleringarna. Konserveringsmedel som bensylalkohol och 
bensoesyra och lägsta möjliga mängd av parabener (metylparaben och propylparaben) 
användes. Valet av propylenglykol går delvis emot rekommendationerna men valdes 
med grunderna att den förväntades ha en positiv inverkan genom sin antimikrobiella 
verkan, minskning av mängd konserveringsmedel samt ökad stabilitet.   
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Tabell 15 Hjälpämnens funktion i suspensionerna. Omarbetad tabell (21).  
Hjälpämnen Funktion Koncentration (% 

w/v) 
karboximetylcellulosanatrium Solubiliserningsmedel 0,18 

Propylenglykol Dispergeringsmedel 2 
Sackarin Sötningsmedel 0,024 

Metylparaben Konserveringsmedel 0,1 
Propylparaben Konserveringsmedel 0,05 

Etanol Hjälplösningsmedel 1 
Renat vatten Lösningsmedel q.s 

q.s; Quantum Satis, den mängd som behövs för önskad volym.  
 
Efter beredning förvarades formuleringarna i bärnstensfärgade flaskor och vid 
temperaturerna 25 ±2 ℃ samt 5 ±3 ℃ i sju dagar. Gränserna för godkända 
koncentrations värden för den aktiva substansen i formuleringarna sattes till 90–110 % 
och en förlust på mer än 10 % indikerade på instabilitet.  
 
Tabell 16 Koncentrationsprocent av läkemedlet från Furosemid formulering 1 (FRS-F1), Spironolakton-
formulering 1 (SPR-F1), hydrokloratiazid formulering 1 och 2 (HCTZ-F1, HCTZ-F2). Omarbetad tabell 
(21). 

 Analysa (%) ± RSDb 

Formulering Dagar Temperatur 
(25 ±2℃) 

Temperatur 
(5 ±3℃) 

FRS-F1 0 105 ± 0,22 105 ± 0,22 
7 101 ± 0,08 100 ± 0,32 

SPR-F1 0 101 ± 0,05 101 ± 0,05 
7 97,6 ± 0,13 97,7 ±0,08 

HCTZ-F1 0 102 ± 0,1 101 ± 0,1 
7 90,8 ± 0,73 91,2 ± 0,35 

HCTZ-F2 0 96,9 ±0,56 96,9 ± 0,56 
7 99,2 ± 0,22 97,9 ± 0,71 

a: Medelvärdet från 3 bestämningar, b: relativa standardavvikelser.  
 
HCTZ-F1 visade på en snabb nedbrytning och dålig stabilitet. Faktorer som hålla rätt 
pH-värde för att förebygga hydrolys, samt temperatur, och vattenhaltiga mediatorer 
påverkade stabiliteten i formuleringen HCTZ-F1. Därför utfördes en optimering av 
formuleringen och formuleringen benämndes HCTZ-F2. I den formuleringen 
justerades pH-värdet till 3,3 genom tillägg av citronsyra, vilket var tillräckligt för att 
hålla formuleringen stabil i sju dagar vid båda temperaturerna även om temperatur är 
en påverkande faktor på stabilitet.  
 
Resultaten från studien visade att alla formuleringar var mikrobiologiskt stabila och 
inte utsätter barn för någon risk, vilket är nödvändigt eftersom en mikrobiellinfektion 
kan leda till svår insjuknande hos spädbarn och småbarn. Formuleringarna för 
furosemid, spironolakton samt hydrokloratiazid formuleringen HCTZ-F2 ansågs vara 
stabila och säkra att användas. 
 
Faktorer som hydrolys, fel pH-värde och för hög temperatur påverkade stabiliteten 
men kunde åtgärdas med exempelvis tillsättning av hjälpämnen. Detta gav en 
hållbarhet på sju dagar för formuleringarna FSR-F1, SPR-F1 och HCTZ-F2, förvarade i 
bärnstensfärgade flaskor i rumstemperatur och kylskåpstemperatur.   
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 4.9 Sam

m
anställning av studierna 

 
Tabell 17. Sam

m
anställning av resultaten  

Studie 
Land 

Substans 
Indikation 

B
erednings

-form
 

Typ av 
stabilitet 

A
ntal 

dagars 
hållbarhet 

Stabil i 
förvaring vid 
tem

peratur 
1 

Serbien 
Australien 

O
m

eprazol 
G

ER
D

 
Suspension 

K
em

isk, 
fysikalisk 

30 
5 ± 3℃

 

2 
N

ya Zeeland &
 

Australien 
O

m
eprazol 

G
ER

D
 

Suspension 
K

em
isk 

56 
5 ± 3℃

 

3 
Spanien 

H
ydrokloratiazid 

H
ypertoni 

Suspension 
K

em
isk, 

fysikalisk 
30 

5 ± 3℃
 

4 
Irland 

K
aptopril 

H
ypertoni och 
hjärtsvikt 

Suspension 
K

em
isk 

7  
5 ± 3℃

 

5 
Spanien 

K
aptopril och 
Enalapril 

H
ypertoni 

Lösning 
K

em
isk, 

fysikalisk, 
m

ikrobiell 

30  
---------------- 

50 

25±3℃
 

----------------------  
5 ± 3℃

 

6 
N

ederländerna 
Am

lodipinbesilat 
H

ypertoni 
Lösning 

K
em

isk, 
fysikalisk, 
m

ikrobiell 

365 
5 ± 3℃

 

7 
U

SA 
K

lopidogrel 
Atero-

trom
botiska 

händelser 

Suspension 
K

em
isk 

60 
5 ± 3℃

 och 
25±3℃

 

8 
Brasilien  

Furosem
id, 

kaptopril och 
hydroklortiazid 

H
ypertoni 

Suspension 
K

em
isk, 

Fysikalisk, 
m

ikrobiell 

7 
5 ± 3℃

 och 
25±3℃
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5. Diskussion 
 
 
5.1 Metoddiskussion  
 
Svaren till frågorna i frågeställningarna: Hur hållbarheten ser ut för extemporetillverkade 
orala vätskor till barn och vilka begränsningar finns det för stabiliteten vid 
extermporetillverkning av orala vätskor till barn, hittades genom att genomföra en 
litteraturstudie. Med tydligare riktlinjer för tillverkning av barnläkemedel som kom när 
barnförordningen stadgades år 2007 i åtanke, valdes det att inkludera studier från år 
2007 fram till år 2020, och studier utförda innan det exkluderades (2). Studierna som 
togs med skulle även ha en inriktning med tillverkning till barn inom åldrarna 0–18 år 
och hållbarhet. Exkluderande faktorer var exempelvis utan fokus på stabilitet eller inte 
innehöll hållbarhet. Genom att utföra en litteraturstudie fanns det fördelar att studier 
från flera olika länder fanns enkelt att tillgå med hjälp av sökmotorer som Pubmed och 
Google schoolar.    
 
Utmaningar har varit att hitta studier som inriktar sig på extemporetillverkade orala 
vätskor för barn, eftersom studier på läkemedel till barn inte utförts i samma utsträckning 
som för vuxna. Faktorer som etiska skäl, ekonomiska och att barn inte är en 
homogengrupp är varför tillgången av studier inriktade till barn är begränsad (1). För 
ämnet extemporetillverkning av orala vätskor var det låg andel studier att tillgå, vilket har 
att göra med dålig tillgång av information hur formuleringarna ska beredas, att 
tillvägagångsätt vid formulering skiljer sig åt mellan sjukhus och utförts efter läkarens 
eller farmaceutens egna erfarenheter. Att formuleringarna skiljer sig åt mellan sjukhus 
kan ses i tabellerna 8, 9 och 10 från studierna 4 och 5 (17, 18).    
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
Stabiliteten i orala vätskor har studerats genom att titta på hur den kemiska, fysikaliska 
och mikrobiella stabiliteten förändras. I studierna har en eller flera olika typer av 
stabilitet mätts, typ av stabilitet för de olika studierna kan ses i tabell 17.  
 
Alla studier har valt att studera den kemiska stabiliteten i de extemporetillverkade orala 
vätskorna. Resultaten på stabiliteten har varit varierande och påverkats av faktorer som 
substansernas löslighet, beroende av specifikt pH-värde och val av hjälpämnen (12). De 
kan ses vid jämförelse av studie 1 och 2 där det testades att pulverisera enterogranulaten 
från en omeprazolkapsel i en formulering för varje studie. I studie 1 visade resultaten för 
formulering F1* på en osäker hållbarhet och omeprazolkoncentrationen understeg 
gränsen på 90% inom en vecka. När det gäller stabiliteten för formuleringen i studie 2 
höll sig omeprazolkoncentrationen över gränsen i åtta veckor men det sågs en högre 
nedbrytningshastighet i pulveriseringsmetoden jämfört med skakningsmetoden och den 
valdes därför bort i slutändan. Skillnaden mellan de olika pulveriserade formuleringarna 
var valet av konserveringsämnen, vilket gör att de inte kan jämföras rättvist (14, 15).   
 
I studierna 1 och 3 har man valt att studera både den kemiska och fysikaliska stabiliteten.  
Vid analyser av den fysikaliska stabiliteten upptäcktes kakning i en formulering i studie 1 
och formuleringen bedömdes som icke godtagbar med de negativa fysikaliska egenskaper 
som grund (14). I studie 3 bedömdes formuleringar som icke godkända eftersom de 
fysikaliska egenskaper som för höga viskositetensvärden, medförde att det fasta ämnet 
inte dispergerades fullständigt (16).  Fysikaliska och kemiska stabiliteten i orala vätskor 
kan även påverkas av ljus, det har alla studier tagit i åtanke vid förvaring och valt att 
förvara vätskorna i bärnstensfärgade flaskor (12). 
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Den mikrobiella stabiliteten studerades i studie 5 som valt att inte tillföra några 
konserveringsmedel med EMA:s riktlinjer i åtanke (11). Där påvisades mikrobiell 
kontaminering i formuleringarna, och det sågs ett samband med snabbare mikrobiell 
tillväxt vid högre temperaturer (18).  I både studie 6 och 8 studerades den mikrobiella 
stabiliteten och i de formuleringarna sågs det inga förändringar i den mikrobiella miljön 
som hade en negativinverkan på stabiliteten. Att den mikrobiella miljön i 
formuleringarna höll sig stabil, var förväntat eftersom i båda studierna hade det tillförts 
konserveringsmedel till formuleringarna för att öka stabiliteten (19, 21). Att det tillförts 
konserveringsmedel till formuleringen var ett argument i studie 7 för att inte studera den 
mikrobiella stabiliteten i studien (20). Men med tanke på de eventuella risker barn kan 
utsättas för vid en mikrobielltillväxt i en beredning är det fördelaktigt att säkerhetsställa 
att den mikrobiella miljön är stabil (12).  
 
Resultatet från studierna 1,3 och 5 visar att genom tester på alla former (kemiska, 
fysikaliska och mikrobiella) av stabilitet har det kunnat utesluta olika formuleringar 
eftersom det funnits icke godtagbara egenskaper som gjort formuleringen instabil (14, 16, 
18). Detta visar att vid framtida forskning bör alla tre olika former av stabilitet studeras 
för att säkerställa att läkemedlet är så stabilt som möjligt, och lämpar sig bra till barns 
omogna kroppar (7). I en vetenskaplig artikel utförd i Australien där stabiliteten på 
extemporetillverkade orala vätskor undersökts, framkommer det att vid analyser av 
vätskorna bör det tas hänsyn till flera faktorer än de tre olika stabilitetsformerna. Dessa 
faktorer är kemiska stabiliteten, fysikaliska stabiliteten, mikrobiella stabiliteten, 
hjälpämnenas lämplighet, interaktioner med förpackningsmaterialet, biotillgängligheten 
och tillvägagångsätt vid beredning. I artikeln anses det att den orala vätskans effektivitet 
och säkerhet kan säkerhetsställas genom att endast studera den kemiska och fysikaliska 
stabiliteten (22).   
 
Hållbarheten skiljer sig mycket bland de olika formuleringarna, från 7 dagar till 365 
dagar. Skillnaderna i hållbarheten uppstår dels för det ha aktivt valts att endast studera 
formuleringarna ett visst antal dagar och inte valt att fortsätta studera stabiliteten efter 
prövotiden. Valet av hjälpämnen har stor inverkan på hållbarheten hos den orala vätskan, 
exempelvis i studie 4 tillfördes inget konserveringsmedel till lösningen och hållbarheten 
för suspensionen var sju dagar medan i studie 6 har det tillsatts konserveringsmedel med 
gränser inom riktlinjer från EMA och har en hållbarhet på 365 dagar. Det som skiljer sig 
åt utöver hjälpämnen är val av aktiv substans i studierna och substansensstabilitet i 
vätskan har även påverkan på stabiliteten och därmed hållbarheten. Det svårt att avgöra 
om det är hjälpämnena eller den aktiva substansen som påverkar stabilitet i 
formuleringarna och därmed hållbarheten. Detta gör att hållbarheten mellan de olika 
substanserna inte går att jämföra på ett objektivt sätt. (11, 17, 19).   
 
För studie 7 visar koncentrationshalterna av substansen på värdena 97,3 ± 1,4 och 99,5 ± 
1,4 % efter 60 dagar vilket var studiens tid och håll sig stabila med en differens på ~2 % 
respektive 1,4% över 60 dagar (20). Begränsningen för godkänd koncentrationshalt i 
studien var över 90 %, vilket gör det möjligt om en förlängning av studien utfördes att det 
lett till att suspensionens hållbarhet förlängdes (12). Likt man valde att utföra i studie 6 
där hållbarheten hade bestämts till att studeras i sex månader men efter de sex 
månaderna valdes det att fortsätta studera hållbarheten i ytterligare sex månader (totalt 1 
år) efter möjligheten till en längre hållbarhet sågs (19).  
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Arrhenius ekvation beskriver hur temperaturen påverkar den kemiskastabiliteten i en 
oral vätska och det kan ses i resultaten att temperaturen har stor inverkan på orala 
vätskors hållbarhet (12). I den sammanställande tabellen av studierna (tabell 17) ses alla 
formuleringar som förvarades vid temperaturen 5 ± 3℃ vara stabila, och endast i två av 
studierna kunde de förvaras vid temperaturen 25±3℃. Temperaturen 5 ± 3℃ var den 
fördelaktigaste, som ses på antalet dagar formuleringarna hölls stabila, där 
formuleringarna höll sig stabilare och därmed erhöll en längre hållbarhet. Detta visar på 
att utöver riktlinjer för hjälpämnen i extemporetillverkade orala vätskor, behöver det 
även framkomma hur formuleringarna ska förvaras för att hållbarheten överensstämma 
med det satta datumet.  
 
I introduktionen beskrivs det att EMA har stadgat riktlinjer för val av hjälpämnen i orala 
vätskor till barn, där det finns risker för biverkningar och toxicitet vid intag av för höga 
doser (10, 11). Studier 3,6 och 8 nämner att de följer EMA:s riktlinjer vid val av 
hjälpmedel och mängder. Studie 3 och 6 utfördes i länder (Spanien respektive 
Nederländerna) inom Europeiska unionen (EU), i dessa studier har riktlinjer valts att 
följa men i studie 5 som utfördes i Spanien har de inte tagit upp att de följt EMA:s 
riktlinjer (16, 18, 19, 21). Där uppges det att konserveringsmedel inte valts att ta med 
eftersom det finns risk för allvarliga biverkningar hos barn, vilket gör att det finns en 
möjlighet att de valt att följa riktlinjerna utan att uppge det i artikeln. Den enda studien 
utförd av ett land inom EU och inte uppgett att följt riktlinjerna eller beskrivit varför det 
uteslutits något är studie 4 som utfördes i Irland, men i orala lösningens användes endast 
ett hjälpämne (xantangummi) vilket är godkänt att använda (17). Att riktlinjer vid val av 
hjälpämnen i läkemedel för barn behövs även utanför Europa, visas i studie 8 som 
utfördes i Brasilien och har valt att följa EMA:s riktlinjer även fast de inte ingår i EU (21).  
Vilket visar på att det är begränsad mängd bestämmelser för vilka tillvägagångsätt som 
ska användas vid tillverkning av barnläkemedel. I studie 7 har man inte följt EMA:S 
riktlinjerna men studien är utförd i USA, som har sina egna riktlinjer från FDA att följa 
(20).  
 
På sjukhus manipuleras läkemedel ofta utan tillgång till riskbedömning, kliniska studier 
eller laboratorietester som visar på eventuella konsekvenser med manipulationen (9). Vid 
formulering av extemporetillverkade läkemedel, dokumenteras hela förloppet och 
riskbedömningar utförs, vilket kan göra extemporetillverkade läkemedel säkrare vid 
administrering än manipulera läkemedel. I denna studie visar resultatet stora variationer 
i exempelvis beredningssätt, val av hjälpämnen och mätmetoder för stabilitet vid 
framställning av de orala läkemedelena, på grund av faktorer som exempelvis bristande 
riktlinjer. Liknande svårigheter framkommer även i en artikel där man diskuterar 
utmaningar med barnläkemedel från farmaceuters syn på saken. I artikeln framkommer 
det att farmaceuter ofta extemporetillverkar orala vätskor med knapphändig information 
om beredning av formuleringen och även om dess stabilitet. Det tas även upp att även fast 
off-label förskrivning till barn är vanligt är det bristande med riktlinjer tillvägagångsätt 
vid administrering för farmaceuter (23). Detta visar på att tillgången till 
dokumentationer, kliniska bedömningar och riskbedömningar behöver förbättras både 
vid extemporetillverkning och manipulering av läkemedel för en säkrare 
läkemedelsbehandling.  
 
Studierna 4 och 5 har tagit upp olika formuleringar av samma substans som har använts 
vid extemporetillverkning på sjukhus (17, 18). Resultaten visade på stora variationer på 
formulering och tillverkning mellan sjukhus i samma land, och även att tillverkningen 
varierar mellan länder. Skillnaderna för tillverkning uppstår dels på grund av bristen på 
bestämda riktlinjer för extemporetillverkning till barn och att riktlinjerna skiljer sig åt 
mellan olika länder samt att sjukvårdspersonal skapar formuleringar efter sina egna 
erfarenheter (2). Detta visar på hur viktigt det är att barnförordningen stadgades, för att 
forskningen inom barnläkemedel ska gå framåt och bli mer väldokumenterat med 
tydligare riktlinjer för en ökad säkerhet vid behandling av barn.  
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6. Slutsats 
 
Fördelar med orala vätskor är variation av dosjustering, acceptans och att de är lätta att 
svälja men det finns faktorer som påverkar deras stabilitet och hållbarhet. Begränsningar 
för stabiliteten i orala vätskor den aktiva substansens kemiska reaktioner när den löses i 
vätska, mängd av och val av hjälpämnen, förvaringstemperatur och ljuskänslighet. 
Hållbarheten mellan olika extemporetillverkade orala vätskor har stor variation och kan 
inte jämföras objektivt mellan varandra, eftersom det är svårt att veta om det är den 
aktiva substansen eller hjälpämnena som påverkar stabiliteten. Dessutom har val av 
förvaringstemperatur stor inverkan på hållbarhetens längd, där kylskåpstemperatur 
visade sig vara fördelaktigast.  
 
Riktlinjer för tillvägagångssätt, innehållsämnen och förvaring vid extemporetillverkning, 
är bristande och behöver sättas för öka säkerheten vid framställning, för att undvika 
bristfällig läkemedelsbehandling till barn som kan leda till allvarliga biverkningar.  Det 
behöver forskas, dokumenteras och skapas mer riktlinjer för barnläkemedel. Att 
barnförordningen stadgades 2007 visar på ett steg i rätt riktning med det finns mycket 
kvar att göra och läkemedelsföretagen behöver arbeta mer för att skapa riktlinjer för 
behandling av barn vid skapande av nya läkemedel men även för redan befintliga 
läkemedel.  
 
Tack Jag vill tacka min handledare Sofia Mattsson för all hjälp under arbetets gång, 
och jag vill även tacka min kurskamrat och ständiga stöttepelare Josefin Lindvall.  
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