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Sammanfattning 

Introduktion. Minitabletter är en läkemedelsberedning som studeras för 
användning inom pediatrik och oftalmologi då dess ringa storlek gör den lämplig som 
läkemedelsformulering inom båda dessa områden. Det pediatriska området är i stort 
behov av nya innovativa beredningsformer för att läkemedel ska accepteras av barn 
och för att förutsättningarna att få ut rätt dos förbättras. För barn är bristen på 
evidensbaserad dokumentation stor, vilket gör det svårt att veta vilken behandling 
som är bäst, i vilka doser, i vilken läkemedelsform och med vilka hjälpämnen. Barn 
behandlas därför ofta med läkemedel som är baserade på information om vuxnas 
användning, vilket gör risken för feldosering och felanvändning stor. Det 
oftalmologiska området är även det i behov av nya läkemedelsformer som erbjuder 
bättre biotillgänglighet och jämn läkemedelsfrisättning under längre tid. Detta för att 
minska frekvensen med vilken läkemedlet måste administreras och för att förbättra 
patientens följsamhet.  
 
Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka utvecklingen av beredningsformen 
minitabletter inom det pediatriska området och oftalmologiska området. Vidare var 
syftet att studera acceptans och formulering av minitabletter. 
 
Metod. Denna litteraturstudie baseras på artiklar som berör området minitabletter 
som beredningsform. Artiklarna har hittats via databasen PubMed. Utöver artiklarna 
har även fakta samlats in från litteratur och hemsidor. 
 
Resultat. Studierna som gjordes för att se på minitabletten som beredningsform för 
barn visade att minitabletten accepterades väl av den pediatriska populationen och 
att tablettegenskaperna gjorde beredningsformen lämplig för pediatriskt bruk. De 
okulära minitabletterna visade sig också accepteras väl av försöksdjur samt 
försökspersoner och tablettegenskaperna uppvisade ett lovande resultat för okulär 
användning.  
 
Diskussion. De perorala minitabletterna visade sig generellt accepteras väl av 
patientgrupper mellan 0,5-6 år och minitabletten kan anses vara en potentiell ny 
läkemedelsformulering till barn. Som beredningsform har den dessutom många 
fördelar vad gäller stabilitet, doseringsnoggrannhet och homogenitet jämfört med 
den flytande perorala beredningen som annars ses som ett förstahandsalternativ vid 
behandling av barn. De okulära minitabletterna visade sig också accepteras väl av 
försökspersoner och ses som ett potentiellt behandlingsalternativ för behandling av 
olika ögonsjukdomar då den erbjuder läkemedelsfrisättning under en längre tid och 
ger bättre biotillgänglighet.  
 
Slutsats. Utifrån studierna som gåtts igenom till denna litteraturstudie kan både 
minitabletter som peroral beredningsform till barn och okulära minitabletter anses 
vara lovande nya läkemedelsberedningar. 
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1  Introduktion 

Minitabletter är en läkemedelsform som studeras inom både det pediatriska och 
oftalmologiska området. Minitabletter är små tabletter med en diameter på 2-5 mm. 
Tabletterna används bland annat för att fylla i kapslar eller komprimeras ytterligare 
till större tabletter för att erhålla en modifierad frisättningsprofil men kan också, i 
framtiden, erbjuda en lösning på bristen på beredningsformer som är lämpliga för 
barn och bidra till en effektivare behandling av sjukdomar lokaliserade i ögat (1). 

 

1.1 Pediatrisk användning av läkemedel 

1.1.1 Barns rättigheter 
Barnkonventionen är en internationell lag som trädde i kraft den 2 september 1990 
och tar upp tre principer, som alla är viktiga inom det barnmedicinska området (2).  
Principerna beskriver vikten av att behandla barn rättvist, utifrån barns bästa och 
under barns medinflytande och delaktighet (3).  
 
För att kunna behandla barn efter dessa principer behövs evidensbaserad kunskap 
men studier på läkemedels effekter på barn är få. Det finns därför bristfällig 
evidensbaserad dokumentation för vilken behandling som är bäst för barn, i vilka 
doser, i vilken läkemedelsform och med vilka hjälpämnen. Barn behandlas därför 
med läkemedel som är baserade på information om vuxnas användning. Det kan 
innebära att tabletter behöver delas eller lösningar spädas för att få fram en dos som 
antas passa ett barn och detta ökar risken för felanvändning och feldosering (4).  
 
Anledningen till den begränsade, evidensbaserade dokumentationen på barn och 
läkemedel är att det för bara några år sedan ansågs vara oetiskt att studera nya 
läkemedels effekter på barn (4). Idag anses det vara oetiskt att inte göra det. Under 
de senaste åren har diskussionen om läkemedel för barn och barns hälsa varit mycket 
intensiv och det har skrivits förordningar som utsätter läkemedelsföretagen för 
påtryckningar att inkludera barn i processerna för läkemedelsutveckling. Som 
motivation kan sedan patenthavaren få sitt patent förlängt med sex månader. 
EU paediatric regulation har varit en stor drivkraft i denna process. Regelverket togs 
fram av EMA (European Medicines Agency) och trädde i kraft i januari 2007 och 
jobbar för att utveckla samt förbättra den farmakologiska behandlingen av barn. 
Motsvarande riktlinjer är framtagna av FDA (Food and Drug Administration) i USA 
(5). 
 

1.1.2 Farmakokinetiska skillnader 

 
Eftersom läkemedelsomsättningen skiljer sig mellan barn i olika åldrar innebär 
läkemedelsbehandling till barn större risker jämfört med vuxna (6, 7). Skillnaderna 
kan bero på en ändrad känslighet hos receptorer som läkemedlet ska verka vid, vilket 
visar sig som starkare eller svagare effekt av läkemedlet. Funktioner i mag-
tarmkanalen som pH, motilitet och mikroorganismflora, påverkar också 
läkemedelseffekten och förändras med åldern. pH i tarmen varierar mellan basisk 
och sur under de tre första åren och stabiliserar sig på den vuxnes nivå vid tre års 
ålder. Läkemedel absorberas i ojoniserad form vid olika pH. Sura läkemedel 
absorberas i sur miljö och basiska läkemedel i basisk miljö, och därför kan 
förändringar i pH ha betydelse för läkemedelsabsorption och läkemedelseffekt. 
Under de första levnadsmånaderna varierar också tarmens motilitet. Låg motilitet 
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förlänger läkemedelssubstansens tid i tarmen och mer substans har då möjlighet att 
absorberas, medan hög motilitet innebär snabbare passage genom tarmen och 
mindre tid för läkemedelssubstansen att absorberas (3). Kroppssammansättning är 
en annan aspekt som skiljer sig mellan nyfödda och äldre barn och som har betydelse 
för läkemedelsomsättningen. Nyfödda barn har mer vatten och mindre fett i kroppen 
än äldre barn. Det innebär att nyfödda barn har en ökad distributionsvolym för 
vattenlösliga läkemedel och att sådana läkemedel kan utöva en förlängd effekt. För 
små barn är också koncentrationen plasmaproteiner låg och det innebär att det finns 
färre proteiner för läkemedel att binda till. Fraktionen fritt läkemedel som kan utöva 
sin verkan ökar därmed och effekterna blir starkare (8). Vad gäller utsöndring av 
läkemedel, har både glomerulär filtration och tubulär sekretion stor betydelse vid 
utsöndringen via njurarna. Under nyföddhetsperioden är båda dessa funktioner 
omogna och når vuxen kapacitet vid 5-8 månaders ålder (3). Vid minskad 
njurfunktion tar det längre tid för läkemedel att utsöndras, vilket kan innebära att 
verkningstiden för läkemedlet förlängs och risken för biverkningar ökar. En annan 
viktig elimineringsväg är via levern. Flera läkemedel bryts ned i levern av enzymer 
(3,9). Vid födseln är den enzymatiska aktiviteten i levern omogen och det kan betyda 
att läkemedel blir kvar i kroppen längre på grund av långsammare nedbrytning (10). 
Den enzymatiska aktiviteten ökar sedan efter de två första levnadsåren och är, för 
många läkemedel, snabbare än hos vuxna. Därefter avtar den upp emot tonåren (3). 
 

1.1.3 Barn och läkemedel 

 
Utveckling av läkemedel till barn syftar till att ta fram läkemedelsformer och smaker 
som tolereras av barn (10). En ideal läkemedelsformulering bör dessutom ge 
tillräcklig biotillgänglighet av aktiv substans, inte innehålla toxiska ämnen, innehålla 
säkra hjälpämnen, möjliggöra säker och enkel administrering samt innehålla en 
tydlig bipacksedel (6, 11).  
 
Administrering av läkemedel kan göras på många olika sätt: peroralt, parenteralt, 
rektalt, genom inhalation, transdermalt och nasalt är några exempel på 
administreringssätt. Vilket administreringssätt som väljs kan inverka på tiden för när 
läkemedelseffekten sätter in, hur länge effekten sitter i och effektens intensitet. 
Absorptionshastigheten för ett läkemedel kan påverkas genom att ändra 
läkemedelssubstansen och dess kemiska och fysikaliska egenskaper. Genom att välja 
olika formuleringar kan exempelvis förlängd verkan uppnås med så kallade 
depåpreparat eller fördröjd verkan med så kallade enteropreparat (12). 
 
Av alla administreringssätt är den perorala vägen det vanligaste sättet att tillföra 
läkemedel (6). De perorala läkemedlen är i huvudsak i fast form i avdelade doser som 
tabletter (12). Tabletter är enkla att administrera, ger en säker dosering, en god 
fysikalisk och kemisk stabilitet samt bra homogenitet (6).Vissa tabletter sväljs hela, 
eller löses upp i vatten. Upptaget sker då via tunntarmens slemhinna och via 
magsäcken. Andra tabletter tuggas eller får sönderfalla i munnen. Upptaget av 
läkemedel sker då istället i munnen för att antingen göra lokal verkan eller systemisk 
verkan (13). Visst upptag kan dock även erhållas från magtarmkanalen eftersom en 
del av substansen sväljs ned. Buckaltabletter (i kindpåsen), sublinguala 
resoritabletter (under tungan), tuggtabletter, sugtabletter och medicinska 
tuggummin är exempel på sådana perorala läkemedel (12).  
 
Den buckala administreringen av läkemedel har fått ett ökat intresse i pediatrisk 
medicin på grund av utvecklingen av nya läkemedelsformer och mer välsmakande 
läkemedelsformuleringar (14). Buckaltabletterna är avsedd att ge systemisk effekt. 
Läkemedlet löses då upp i munnen och på grund av att munslemhinnan har bra 
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genomblödning fås en snabb absorption och snabb insättande effekt av läkemedlet 
(12). Biotillgängligheten av buckaladministrerade läkemedel beror dock på 
läkemedlets permeation i munnen och i tarmen efter sväljning av 
läkemedelsinnehållande saliv (14).  
 
Perorala läkemedel finns även i flytande form som orala vätskor eller orala droppar. 
De flytande orala läkemedlen kan förekomma som lösningar, suspensioner, 
emulsioner, eller i form av pulver och granulat som löses upp eller suspenderas i 
vätska. Fördelarna med flytande beredningar är att de är lätta att svälja, speciellt för 
barn och äldre, och dosen kan lätt varieras. Lösningar kan dessutom ge snabb 
biotillgänglighet av läkemedlet (12). Men flytande perorala läkemedel har också sina 
nackdelar. För resursbegränsade länder är flytande perorala läkemedel olämpliga då 
de är upp till sex gånger dyrare än fasta läkemedelsberedningar och innebär 
transport och lagringssvårigheter (15). Andra nackdelar är att det finns få säkra 
hjälpämnen tillgängliga och smakmaskering av aktiva substanser samt 
dosnoggrannhet är svårare att åstadkomma. Den flytande perorala 
läkemedelsformuleringen har dessutom kemiska och fysikaliska stabilitetsproblem 
men den ses, trots det, som ett förstahandsalternativ för barn (6, 11).  
   
Rektala läkemedel är avsedda att administreras i ändtarmen och finns i form av 
suppositorier, rektalvätskor, rektalgeler och rektalsalvor (12). Rektala läkemedel kan 
användas för både lokal effekt och systemisk effekt. För systemisk effekt används den 
rektala vägen när peroral formulering inte passar. Det är exempelvis om patienten 
har svårt att svälja, är illamående, har någon typ av hinder i tarmen eller vägrar 
peroral läkemedelsadministrering (6). 
 
För barn är den rektala administreringen ett alternativ men biotillgängligheten för 
många läkemedel kan vara begränsad när det administreras den vägen. Det på grund 
av att absorptionsstället har liten absorptionsyta, brist på aktiva 
läkemedelstransportörer och en väldigt liten vätskevolym för upplösning av 
läkemedlet. En ytterligare nackdel är okontrollerad defekation, som observerats hos 
de flesta barn och hos vissa vuxna (14). 
 
Transdermala läkemedel används för systemisk effekt och utgörs av salvor och 
häftliknande enheter, som kallas depotplåster om de är långverkande. Transdermala 
preparat avger läkemedelsmolekyler som penetrerar huden för att nå 
blodcirkulationen. Det är dock få läkemedel som passivt kan passera över 
hudbarriären och därför också få läkemedelsubstanser som är aktuella för detta 
administreringssätt (12). 
 
I den pediatriska populationen är den varierande hydratiseringsgraden i huden ett 
stort problem som kan påverka läkemedelspermeationen (7). Barn är dessutom mer 
mottaglig för toxiska effekter av läkemedel och kemikalier, administrerade den 
transdermala vägen, bland annat på grund av sin större yta per kroppsvikt (13).  Det 
är dessutom svårt att förutsäga den farmakokinetiska profilen speciellt då plåster, för 
vuxnas bruk, klipps ut i en mindre storlek (7). Men vissa  typer av transdermala 
läkemedel som exempelvis smärtstillande plåster används ändå av barn (14).  
 
Den nasala administreringsvägen har blivit en alltmer populär metod, att tillföra 
läkemedel till barn (14). Nasala läkemedel administreras i näshålan antingen som 
spray, näsdroppar eller pulver och har använts i flera år för lokal behandling mot 
exempelvis nästäppa och rinnsnuva men administreringssättet har även visat sig 
passande för systemisk behandling då den nasala vägen ger direkt tillgång till den 
systemiska cirkulationen och första passage metabolism undviks (6, 13).  
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Inhalationsläkemedel dras in genom munhålan och ner i lungorna för att göra lokal 
verkan i andningsvägarna. Administrering direkt till målorganet kan resultera i en 
snabbt insättande effekt som är mycket önskvärd, till exempel vid bronkdilaterande 
behandling av astma. Godkända inhalationsläkemedel omfattar vätskor för 
nebulisator och pulver för beredning av sådana vätskor, inhalationsspray, 
inhalationspulver och flyktiga inhalationspreparat kallade inhalationsånga och 
inhalationsgas (12). För inhalationsläkemedel är fraktionen läkemedel som kommer 
ner till lungorna viktig och den beror på flera faktorer, bland annat på 
inhalationstekniken. Vid dålig inhalationsteknik kan en mindre andel läkemedel ta 
sig ner till lungorna och en sämre terapeutisk effekt erhålls (7). 
 
Den minskade motoriken och låga inspirationsvolymen hos pediatriska patienter 
begränsar ofta en korrekt användning av läkemedel och beredningsformer för 
inhalation men vissa hjälpmedel som exempelvis ansiktsmasker och 
andningsbehållare finns, som kan förbättra den inhalerade dosen (7,14).  
 
Parenterala läkemedel är ytterligare ett alternativ för läkemedelstillförsel och kan 
administreras på många olika sätt. Intravenöst i en ven, intramuskulärt i en muskel 
eller subkutant under huden är bara några exempel på administreringssätt (6). Inom 
pediatriken ges parenteralia till neonatala barn, spädbarn och allvarligt sjuka barn 
(7). Parenteral administrering används även för läkemedel som absorberas dåligt från 
tarmen, för läkemedel som är instabila i mag-tarmmiljö, när första 
passagemetabolism i levern bör undvikas eller när snabb effekt med hög kontroll 
önskas och när lokala effekter ska åstadkommas t.ex. i leder eller vid lokalbedövning 
av nerver (8). Administrering av parenteralia kan också ske under en längre tid med 
jämn koncentration och i större volymer, det kallas då infusion (6). 
 

1.1.4 Utveckling av pediatriska beredningsformer 

 
Åldersanpassande läkemededelsformuleringar är en utmaning vid 
läkemedelsutveckling men varierande innovativa fasta läkemedelsformer har ändå 
utvecklats eller är under utveckling för pediatrisk användning. De fasta 
läkemedelsformerna har fördelar över andra orala läkemedelsformer då de är 
kompakta, smakmaskerade och fysikaliskt och kemiskt stabila. Några exempel på 
fasta läkemedelsformer som har utvecklats eller håller på att utvecklas är 
dispergerbara tabletter, minitabletter, munsönderfallande tabletter, tuggtabletter, 
tuggummin, gummibjörnar och slickepinnar. Dispergerbara tabletter sönderfaller i 
vatten inom tre minuter till en välsmakande lösning eller suspension. Minitabletter 
är mindre än 2-5 mm i diameter. De är lätta att svälja, lätta att smakmaskera och 
tillåter en flexibel dosering. Munsönderfallande tabletter sönderfaller i munnen inom 
30 sekunder utan behov av vatten. Denna egenskap överkommer sväljsvårigheter 
som upplevs med vanliga tabletter och kapslar och det gör dessa tabletter passande 
för barn under förutsättning att tabletterna smakar gott. Tuggtabletter kan tuggas 
före de ska sväljas och kan tas utan vatten. De är välsmakande, stabila och 
välaccepterade av barn från 2 år. Tuggummin möjliggör både lokal och systemisk 
behandling och vanligtvis tar det 10-20 minuter för att säkerställa att dosen 
fullständigt frisläppts. Tuggummin ska dock inte sväljas och är därför mer lämplig för 
barn över 6 år. Gummibjörnar och slickepinnar är exempel på speciella orala 
formuleringar som är tänkt för barn över 2 respektive 3 år. Båda formuleringarna är 
tilltalande, smakar sött och underlättar för föräldrar när de ska ge läkemedel till sina 
barn (16). 
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1.2 Okulär användning av läkemedel 
 
Ögat kan påverkas av infektioner orsakade av virus och bakterier eller bakomliggande 
allmänsjukdomar som exempelvis diabetes, Sjögrens syndrom eller Graves sjukdom. 
Ögonsjukdomar är relativt vanligt och många tillstånd kan leda till nedsatt syn. 
Därför är behovet av forskning inom det oftalmologiska området stort då ökad 
kunskap om hur dessa sjukdomar uppkommer behövs för att kunna förebygga dem 
och utveckla nya behandlingar (17, 18). 
 

1.2.1 Ögats anatomi 

 
Ögonlocket består av en hudbeklädd bindvävsplatta på utsidan och ett tunt, klart 
slemhinnelager på insidan som kallas bindhinna (19). Ögonlocket har till uppgift att 
skydda ögat från skada, sprida tårvätska och justera mängden ljus som träffar ögat. 
Bindhinnans uppgift är att skydda ögat och producera smörjande medel till 
tårvätskan som underlättar ögonlockets rörelser. Bindhinnan hindrar också bakterier 
och skräp från att komma in bakom ögat (20). Innanför det nedre ögonlocket ligger 
den så kallade konjunktivalsäcken och däri appliceras oftast topikala oftalmologiska 
läkemedel (21).  
 
Ovanför ögat finns tårkörteln som producerar tårvätskan som transporteras vidare 
till ögats yta genom gångar. Genom tårkanalerna leds sedan vätskan ut till tårsäcken 
som står i förbindelse med näsan. Tårsystemet är mycket viktigt för att ögat ska 
hållas fuktigt och för att partiklar ska spolas bort från ögats yta. Till stor del består 
tårfilmen av vatten och salt (tårvätskan) men även andra ämnen ingår i tårfilmen 
som har till uppgift att smörja ögat (21). En anatomisk bild av ögats olika delar visas i 
figur 1. 
 
 

 
Fig 1. Anatomisk bild öga (av Micaela Johansson) 
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1.2.2 Ögat och läkemedel 

 
Oftalmologiska läkemedel appliceras i ögat antingen som ögondroppar, ögongeler, 
ögonkrämer, ögonsalvor, ögonsköljvätskor eller ögonlameller (12,22). Läkemedel 
som ska appliceras i ögat har krav på sig att vara sterila, isotona, partikelfria (om det 
inte är en suspension), pyrogenfria och förpackade på ett sådant sätt att doserna kan 
tas ut utan att kontaminera resten av innehållet. När den upplösta 
läkemedelssubstansen får kontakt med ögat diffunderar det genom hornhinnan. Den 
aktiva substansen ska helst vara ojoniserad då den lättare kan passera hornhinnan i 
det tillståndet (12).  
 
Syftet vid administrering av oftalmologiska läkemedel är att få en lokal effekt men 
både på grund av konjunktivalsäckens blod- och lymfrika bindehinna och på grund av 
dräneringen av läkemedlet via tårkanalen till näshålan och därifrån vidare till 
magtarmkanalen kan en viss systemabsorption ändå ske (12,17). 
 
Ögondroppar är oftast vattenlösningar av läkemedel. För att kraven på ögondroppar 
ska uppfyllas tillsätts olika hjälpämnen till lösningen exempelvis konserveringsmedel, 
om det är flerdosförpackade, för att minska kontaminationsrisken, 
antioxidationsmedel för att stabilisera lösningen, isotonimedel för att göra lösningen 
isoton med ögat, ytaktiva ämnen för att underlätta ögondropparnas spridning över 
hornhinnan och viskositetshöjande ämnen för att förlänga kontakttiden mellan 
ögondropparna och hornhinnan så att längre verkningstid kan åstadkommas (12). 
 
Ögonlameller är fasta eller halvfasta inlägg som appliceras i konjunktivalsäcken. 
Lameller frisätter antingen läkemedel kontinuerligt när den väts av tårvätskan eller 
då den löses upp i konjunktivalsäcken (12, 22). 
 
Ögonsalvor är av halvfast konsistens och appliceras i konjunktivalsäcken eller på 
ögonlockskanten (23). Ögonsalvor har ofta en mer långvarig effekt än ögondroppar 
men problemet med salvor är att de lägger sig som en film över ögat och orsakar 
dimsyn. Därför accepteras salvorna mer till natten (12). 
 
Läkemedelsadministrering till ögat är nödvändigt av två anledningar, dels för att 
behandla de yttre delarna av ögat vid konjunktivit, blefarrit och torra ögon och dels 
för att behandla intraokulära sjukdomar som glaukom, diabetesretinopati, uveit, och 
åldersrelaterad makulärdegeneration (17). Vanligast är att läkemedel administreras i 
form av droppar eller salva (21). Ögondroppar och salvor är enkla att använda och väl 
accepterade av patienter men när ögondropparna kommer i kontakt med ögat sköljs 
de snabbt bort av tårar. Dropparna dräneras sedan genom tårkanalerna till näsan och 
vidare till mag-tarmkanalen där de vidare kan ta sig till systemkretsloppet och orsaka 
biverkningar. Eftersom dropparna sköljs bort så snabbt innebär det att dropparna 
måste tillföras med tätare tidsmellanrum för att den terapeutiska effekten ska 
upprätthållas (17, 24). Det kan i sin tur leda till skador på ögats yta på grund av  
frekvent användning av koncentrerade lösningar och dålig patientföljsamhet då 
patienten måste komma ihåg alla administreringstillfällen (25,26). 
 
För sjukdomar i den bakre delen av ögat är det ännu svårare att få ut en effektiv 
läkemedelsdos. Topikal tillförsel av läkemedel i ögat har liten eller ingen terapeutisk 
verkan på de bakre strukturerna på grund av dålig biotillgänglighet, då dropparna 
snabbt sköljs bort av tårvätskan och på grund av att den anatomiska strukturen och 
ögats fysiologi gör passagen genom ögat till de bakre strukturerna nästan helt 
ogenomtränglig. Ögat har nämligen många inbyggda försvarsmekanismer som 
arbetar för att skydda ögat och som försvårar läkemedelsfrisättningen intraokulärt 
(27). 
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1.2.3 Utveckling av oftalmologiska beredningsformer 

 
Försök att utveckla oftalmologiska beredningsformer pågår hela tiden och med 
målsättning att förbättra biotillgängligheten hos läkemedlen arbetas det bland annat 
med att förlänga kontakttiden mellan läkemedel och hornhinna och förbättra 
läkemedelspassagen genom hornhinnan. (17, 25) Ett sätt att öka kontakttiden mellan 
läkemedel och hornhinna är att öka viskositeten hos ögondroppar med förlängd 
verkningstid som följd (17). Men högviskösa droppar och salvor orsakar en klibbig 
känsla, dimsyn och minskad blinkreflex på grund av sina irriterade egenskaper. Ett 
annat sätt är att använda så kallade lameller som får interagera med ögats slemhinna 
(26). Användningen av lameller skulle innebära en frisättning av läkemedel under en 
längre tid och minska antalet administreringstillfällen (25). Nackdelen med dessa 
icke-eroderande system är att de behöver sättas in och tas ut kirurgiskt (17). Lösliga 
inlägg som eroderar i ögat efter administrering har flera fördelar jämte olösliga, då de 
har hjälpämnen som är väl anpassade för oftalmologiskt bruk och är enkla att 
tillverka (25). Minitabletter är exempel på en läkemedelsformulering som eroderar 
vid kontakt med ögonslemhinnan (26). 

 
 

2  Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka utvecklingen av 
beredningsformen minitabletter inom det pediatriska området och oftalmologiska 
området. Vidare var syftet att studera acceptans och formulering av minitabletter. 

 

3  Metod 

3.1 Litteratursökning 
 
Detta är en litteraturstudie och för att få ut så aktuell information som möjligt har 
pubmed använts för artikelsökning. Litteratursökning utfördes 2012-01-10-, 2012-01-
11. Sökorden som användes var: 
 
mini-tablet 
mini-tablets 
mini tablet 
mini tablets 
mini tablet paediatric 
mini tablet paediatric use 
minitablet 
minitablets 
mini tablets ocular 
minitablet use  
microtablets 
Breitkreutz paediatric medicine 
 
Sökorden gav relativt få träffar (104) så därför gicks alla artiklar igenom som verkade 
intressanta för den här litteraturstudien. Utifrån relevant titel och/eller lästa abstrakt 
valdes 17 artiklar ut och av dessa var 6  st  översiktsartiklar och 11 st var 
originalartiklar. Fakta till inledning/bakgrund inhämtades från artiklar och 
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kurslitteratur som Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicins, 
Utformning av läkemedel, Barnmedicin, Ögat och synen, Illustrerad farmakologi, 
Läkemedelsboken 2011/2012  och från hemsidor på internet som Emedicnehealth, 
Fass, Läkemedelsverket, Unicef och Sjukvårdsrådgivningen. 
 
 

4  Resultat 

4.1 Pediatrik 

4.1.1 In vivo 

 
Två studier har publicerats som undersöker acceptansen av minitabletter hos små 
barn. I den ena studien undersöktes acceptansen av minitabletter hos barn mellan 2 
och 5 år (11). Det rekryterades 100 patienter mellan 2 och 5 år som, alla, erbjöds att 
svälja minitabletter som var 3 mm i diameter. Tabletterna var placebo. Det räknades 
som framgång när barnet svalde tabletten hel. Situationer då barnet tuggade, 
spottade ut eller vägrade ta tabletten räknades som att tabletten inte blev svald. 
Analyser bekräftade att ålder hade en signifikant effekt på resultatet, medan kön och 
vårdplats inte hade någon som helst effekt på resultatet. Det fanns inga signifikanta 
skillnader i förmåga att svälja för barn från 2 år och upp men oddskvoten för en 4-
åring att svälja tabletten var 3.9 gånger högre än för 2-åringarna och oddskvoten för 
5-åringarna var 5 gånger högre än för 2-åringarna. Studien visade att 76% av 4-
åringarna och 87% av 5-åringarna visade förmåga och vilja att svälja minitabletterna.  
 
I den andra studien undersöktes acceptansen av minitabletter hos barn mellan 0,5 till 
6 år (28). Det rekryterades 120 barn till den här studien. Barnen erbjöds 
minitabletter som var 2 mm i diameter och flytande peroralt läkemedel för att 
jämföra vilken läkemedelsformulering som föredrogs. Båda formuleringarna var 
placebo. I den här studien visade det sig att barn i åldern 5-6 år var den enda 
åldersgruppen som hade förmåga och vilja att helt svälja både minitabletten och den 
flytande perorala formuleringen. I åldersgruppen 2-3 år var förmågan att svälja, 
något högre för den flytande formuleringen än för minitabletten. För barn i 0,5 – 1-
års åldern var förmågan att svälja, bättre för minitabletten än för den flytande 
formuleringen. Fullständig vägran observerades i alla ålderskategorier förutom hos 5-
6 åriga barn, och var överraskande, mycket högre för den flytande formuleringen än 
för den fasta formuleringen. Nästan 40% av barnen i åldrarna 1-2 år vägrade den 
flytande formuleringen men bara 10% vägrade minitabletten . I den här studien 
pekade resultaten på att minitabletten accepterades i högre utsträckning än den 
flytande formuleringen och den genomsnittliga acceptansen var högre eller 
åtminstone lika stor som den flytande formuleringen i alla ålderskategorier. 
 

4.1.2 Tablettegenskaper 

 
I en studie undersöktes möjligheten att utveckla munsönderfallande minitabletter för 
pediatriska patienter genom att kombinera minitabletten som beredningsform och en 
snabbt sönderfallande beredningsform (29). Studien fokuserade på formuleringen 
och tablettegenskaperna och med olika pulverblandningar/hjälpämnen som Peralitol 
Flash (manitol), Pharmaburst 500 (manitol och sorbitol), Parteck ODT (manitol), 
Ludiflash (manitol) och Prosolv ODT (manitol och fruktos) undersöktes flyt- och 
komprimeringsegenskaper, hållfasthet och kompakterbarhet, sprödhet samt 
vätbarhet. Studien gjordes på munsönderfallande minitabletter (ODMTs)  utan aktiv 
substans och ODMTs innehållande en barnanpassad dos av hydroklortiazid (HCT). 
Vad gällde flytförmåga visade Pearlitol Flash och Pharmaburst 500 innehållande 
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HCT på bra flytförmåga, möjligtvis på grund av dess snäva partikelstorleksfördelning. 
Dessutom innehöll Pharmaburst 500 utfälld kiseldioxid som också bidrog till bättre 
flytförmåga. Parteck ODT och Ludiflash innehållande HCT visade en acceptabel 
flytförmåga och Prosolv ODT innehållande HCT visade dåliga flytegenskaper. Alla 
formuleringar kunde komprimeras till minitabletter, med en hållfasthet > 7N, genom 
en använd maximal kompakteringskraft på 8kN, med undantag för formuleringar 
innehållande Pearlitol Flash, som krävde en kompakteringskraft på 10kN för att 
uppnå nästan 7N i hållfasthet (tabell 1). Kompakterbarheten, det vill säga 
förhållandet mellan applicerad kompakteringskraft och uppnådd hållfasthet, skiljde 
sig mellan alla formuleringar. Parteck ODT visade den bästa kompakterbarheten 
genom att uppvisa hög hållfasthet vid låga komprimeringskrafter. Detta kan förklaras 
med att Parteck ODT har en liten partikelstorlek vilket resulterar i en stor yta för 
bindning. Pharmaburst 500 uppvisade också bra kompakterbarhet på grund av 
innehållet av sorbitol, som har goda bindningsegenskaper. Pearlitol Flash visade sig 
kräva högre kompakteringskrafter för att uppnå en acceptabel hållfasthet, vilket kan 
vara ofördelaktigt för tabletteringsverktygen och leda till nötning eller skada. ODMTs 
innehållande HCT uppvisade generellt en sämre hållbarhet jämfört med tabletter av 
endast ett hjälpämne. I ett sprödhetstest visade alla ODMTs låg sprödhet (< 1%) 
vilket indikerade att alla formuleringar kunde  stå emot nötning. Ett vätningstest 
gjordes också då ODMTs är tänkta att sönderfalla i munnen när de kommer i kontakt 
med, och väts av saliv. Alla formuleringar, förutom Parteck ODT visade tillräckligt 
korta vätningstider (<65s). Ludiflash och Pearlitol Flash visade bäst resultat vid 
vätningstestet med kortast vätningstid. Jämförelser mellan tabletter med och utan 
HCT visade inga större skillnader i vätbarhet. Tabell 1 illustrerar resultaten av 
kompakteringskrafter, hållbarheten, vätningstiden och sprödheten. 
 
Tabell 1. Tekniska parametrar och egenskaper av munsönderfallande mini-tabletter 
(ODMT), HCT = hydroklortiazid. Medelvärden och standardavvikelse anges (29). 
 
 Kompakterings- 

kraft (kN) 
Hållfasthet (N) Vätningstid (s) Sprödhet (%) 

Pearlitol Flash 
 

8 
10 

5.1 + 0.9 
6.5 + 1.4 

4.1 + 0.4 
5.0 + 0.4 

<1 
<1 

Perlitol Flash 
med HCT 

8 
10 

4.5 + 0.8 
5.6 + 1.1 

4.6 + 0.6 
5.7 + 0.7 

<1 
<1 

Parteck ODT 
 

5.5 
8 

14.4 + 1.8 
17.6 + 3.7 

18.8 + 1.7 
25.2 + 3.5 

<1 
<1 

Parteck ODT 
med HCT 

5.5 
8 

7.4 + 1.7 
11.8 + 2.2 

14.0 + 1.4 
21.3 + 2.8 

<1 
<1 

Ludiflash 
 

5.5 
8 

7.8 + 1.2 
11.8 + 2.5 

3.1 + 0.3 
5.0 + 0.6 

<1 
<1 

Ludiflash med 
HCT 

5.5 
8 

5.7 + 0.5 
8.1 +1.4 

3.0 + 0.2 
4.9 + 0.4 

<1 
<1 

Pharmaburst 
500 

5.5 
8 

10.2 + 1.2 
15.1 + 2.5 

6.1 + 0.3 
9.2 + 0.8 

<1 
<1 

Pharmaburst 
500 med HCT 

5.5 
8 

5.7 + 0.9 
8.0 + 1.6 

4.2 + 0.4 
6.6 + 0.6 

<1 
<1 

Prosolv ODT 
 

5.5 
8 

6.4 + 0.8 
10.1 + 1.7 

8.0 + 2.2 
23.1 + 10.5 

<1 
<1 

Prosolv ODT 
med HCT 

5.5 
8 

4.4 + 0.9 
6.6 + 0.7 

5.0 + 1.6 
14.8 + 5.6 

<1 
<1 

 
Tester gjordes även på massvariation och homogenitet då de aspekterna är viktiga 
när det handlar om så små formuleringar som minitabletter. Medelvärdena av 
tablettvikten varierade mellan 6,41 mg och 6,61 mg och massvariationen var 
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försumbar i samtliga fall, vilket indikerade en acceptabel process och god kvalitet hos 
alla ODMTs. Sammanfattningsvis kan sägas att för att uppnå en acceptabel 
tabletteringsprocess och likformiga ODMTs krävs först och främst goda 
flytegenskaper hos hjälpämnena. Av formuleringarna i den här studien uppvisade 
Pearlitol Flash innehållande HCT de bästa flytegenskaperna. Vidare bör hjälpämnen 
uppvisa god kompakterbarhet. Detta gör det möjligt att använda låga 
kompakteringskrafter för att åstadkomma ODMTs med hög hållfasthet och låg 
sprödhet. I detta avseende uppfyllde Parteck ODT dessa krav bäst. En ytterligare 
viktig aspekt är vätbarheten, där korta vätningstider är önskvärt för att få ett snabbt 
sönderfall på tungan och för att göra minitabletten lämplig som beredningsform för 
barn. I detta fall visade Ludiflash och Pearlitol Flash med och utan HCT bäst resultat. 
Mest önskvärt för formuleringen skulle dock kombinationen hög tryckhållfasthet och 
kort vätningstid vara. Ludiflash med och utan HCT uppfyllde dessa krav bäst och blev 
sedan också det slutgiltiga valet av hjälpämne för ODMTs i den här studien.  
 

4.2 Okulärt 

4.2.1 In vivo  

 
I en studie testades gelande minitabletter på frivilliga försökspersoner för att titta på 
acceptansen och om minitabletten uppvisade irriterande egenskaper (30). I studien 
gjordes ett irritationstest på sniglar för att kolla hur irriterande de ingående ämnena 
var och i det testet visades att irritationen hos de ingående ämnena var så pass låg att 
de kunde testas vidare på friska frivilliga försökspersoner. I in vivo studien jämfördes 
ögondroppar och minitabletter innehållande ciprofloxacin på sex stycken friska 
frivilliga försökspersoner mellan 20-30 år. I studien visade sig administrering av 
minitabletten i nedre delen av ögat tolereras väl på grund av att tabletten var så liten, 
2 mm i diameter. Ingen irritation eller mjuk känsla i ögat rapporterades av de 
frivilliga efter administrering. Bara en frivillig försöksperson rapporterade en 
brännande känsla 5 timmar efter administrering, troligtvis på grund av sönderfall av 
det gelande systemet. En annan frivillig försöksperson upplevde en brännande känsla 
5 minuter efter applicering av en ögondroppe, sannolikt på grund av effekterna av 
konserveringsmedlet bensalkoniumklorid. Vid jämförelse mellan minitablett och 
ögondroppe visade sig minitabletten ha mer irriterande egenskaper, men skillnaden 
var inte statistiskt signifikant. Minitabletten orsakade också, i större utsträckning, 
dimmig syn på grund av att små delar av tabletten sönderföll vid blinkning. 
Minitabletten ökade också tårflödet mer och det för att hydratisera minitabletten så 
att känslan av den i ögat blev acceptabel. Vid jämförelse av koncentrationen 
läkemedel i tårfilmen kunde en skillnad observeras där en jämnare koncentration av 
läkemedlet under en längre tid kunde erhållas med minitabletten medan 
koncentrationen av läkemedel från ögondroppen snabbt minskade efter applicering. 
 
I en annan studie undersöktes eroderbara okulära minitabletter med kontrollerad 
frisättning i albinokaniners ögon (27). Minitabletterna innehöll gancyclovir och 
implanterades kirurgiskt. Minitabletten visade sig vara väl tolererad hos kaninerna i 
upp till 72 dagar och var då, genom oftalmologiska analyser, fortfarande synlig i varje 
kanins öga. Av 18 studerade kaniner, uppvisade 3 stycken små postoperativa 
blödningar i främre delen av ögat, i upp till 7 dagar efter ingreppet.  Det fanns inga 
tecken på infektioner eller inflammationer och inte heller katarakt. Vid dag 3 var det 
kirurgiska såret som gjordes vid implantering av minitabletten helt läkt hos alla 
kaniner och kliniskt observerades inga förändringar i glaskroppen, näthinnan eller 
åderhinnan. Undersökningar visade heller ingen signifikant skillnad mellan ögat, i 
vilket minitabletten implanterades och kontrollögat förutom stygnen som blev av 
ingreppet. Undersökningar observerade ingen skillnad i rodnad under och efter 
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ingreppet, inte heller syntes skillnad i kammarens utseende under och efter 
ingreppet, synen graderades som normal och inga drastiska förändringar syntes på 
det intraokulära trycket. Däremot observerades en progressiv inflammatorisk 
respons kring strålkroppen och den bakre kammaren hos kaninerna. Efter 72 dagar 
var dock inflammationen så gott som borta och det syntes inga tecken på skador på 
strålkroppen eller näthinnan. 3 veckor efter implanteringen av beredningen började 
mintabletten erodera. Frisättningen av gancyclovir visade sig vara konstant och bero 
på erosionshastigheten hos minitabletten och frisättningen var dag 3 20%, dag 28 
40%, dag 48 50% och dag 72 69%.  
 
I en studie av Ceulemans et al. jämfördes flytande beredningar och fasta beredningar 
för okulärt bruk (24). Båda beredningarna innehöll en polymerblandning med 
Carbopol 974P och majsstärkelse. Till studien rekryterades 8 friska frivilliga 
försökspersoner. För att studera den okulära frisättningen och diffusionen från de två 
olika läkemedelsformerna användes ett fluoroscerande spårämne (Na-flourescin). Ett 
snabbt dränage av Na-fluorescin observerades efter administrering av den flytande 
beredningen, vilket indikerade att den flytande beredningen inte kunde stanna kvar 
på ögats yta en längre tid. Den flytande beredningen gav inte heller någon mätbar  
koncentration av spårämnet i den främre kammaren. Minitabletten däremot 
genererade en ökning av flourescinkoncentrationen i den främre kammaren. Vad 
gällde upplevd irritation fick den flytande beredningen noll irritationspoäng, vilket 
indikerade att den var väl accepterad av de frivilliga. Den flytande beredningen 
orsakade en ringa känsla av obehag i ögat, minimalt tårflöde och dimmig syn. Vad 
gällde minitabletten kunde alla försökspersoner, efter en kort instruktion och 
träningsomgång, själv sätta in minitabletten i ögat. Den generella irritationen var låg, 
och indikerade att minitabletten var väl accepterad av alla försökspersoner. Ett ökat 
tårflöde inträffade direkt efter insättning av minitablett under en kort stund. Men 
eftersom tårflödet vätte tabletten, minskade känslan av tabletten till en acceptabel 
nivå en kort tid efter applicering. Två till tre timmar efter applicering var 
minitabletten helt hydrerad. Som resultat av höga skjuvkrafter, som uppkommer vid 
blinkningar, kunde små delar av tabletten ibland erodera och orsaka dimsyn under 
några få minuter. Detta fenomen observerades bara hos några frivilliga, sannolikt 
beroende på olika starka blinkkrafter. När tabletten blivit helt hydrerad bildades en 
viskoelastisk gel och de frivilliga blev omedvetna om formuleringen.  
 
I en studie av Gasthuys et.al jämfördes gentamicininnehållande ögondroppar och 
gentamicinsulfatinnehållande okulära minitabletter på 6 ponnyer (31). Ponnyerna 
kallades ponny A, B, C, D, E och F. Två minitabletter sattes in i det högra ögat på 
konjunktivan och en liknande dos ögondroppar administrerades i det vänstra ögat. 
Det observerades en ökad tårproduktion efter att tabletterna satts in i ögat och efter 
att ögondropparna administrerats hos alla ponnyer. Tabletterna svällde av vätningen 
och säkerställde en god vidhäftning till konjunktivan inom 5s men ändå 
uppmärksammades det att minitabletten flyttade sig i ögat hos vissa ponnyer och 
förlust av tabletterna kunde observeras. Vid en visuell utvärdering av ponnyerna 
visade två ponnyer, A och F, en moderat svullnad, och ponny C en mer uttalad 
svullnad, av det undre ögonlocket. Ponny B gnuggade, vid ett tillfälle, ögat 
minitabletten satts in i och ponny D visade inga tecken på irritation. Ponny E 
gnuggade regelbundet huvudet mot frambenen och förlorade båda tabletterna. 
Koncentrationer av gentamicin skiljde sig mellan alla ponnyer både efter 
administrering av ögondroppar och efter insättning av minitabletter. En kraftig 
ökning av gentamicinsulfatkoncentrationen inträffade efter administrering av 
ögondroppar och detta följdes av en snabb minskning av koncentrationen av 
gentamicinsulfat hos alla ponnyer. Medelkoncentrationen minskade från 364.4 
mikrogram/ml till 10.8 mikrogram/ml efter 60 min, medan en koncentration på 
under 3 mikrogram/ml nåddes efter 2 timmar. Koncentrationsökningen av 
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gentamicinsulfat var däremot mindre uttalad för minitabletterna jämfört med 
ögondropparna men istället upprätthölls koncentrationen med en efterföljande 
gradvis minskning under resten av studietiden (8h).  
 

4.2.2 Tablettegenskaper   

 
I en studie av Refai och Tag tillverkades frystorkade bioadhesiva och bioeroderbara 
minitabletter för okulärt bruk. Tabletterna utvärderades sedan för förlängt lokalt 
läkemedelsavgivande (25). Minitabletterna innehöll acyclovir. Tabletterna testades 
först för att undersöka om tablettegenskaperna gjorde de lämpliga att använda för 
oftamologiskt bruk. Sedan testades minitabletterna på kaniner och duvor. 
Minitabletterna var cylindriska och vikten hos minitabletterna varierade mellan 0.62 
– 0.81 mg med en viktsvariation som inte överskred 10% för varje formulering. 
Medelinnehållet av läkemedel var 95.5% + 7.2 och resultaten av halthomogeniteten 
visade att de var homogena. Upptaget av vatten för gelande minitabletter var ett 
kritiskt steg för att tabletterna skulle gela och för att de skulle kunna fästa till 
mukosan. För minitabletterna berodde vattenupptaget på typen av polymer som 
användes. I den här studien användes HPMC (hydroxypropylmetylcellulosa), 
chitosan, NaCMC (natrium-karboxymetylcellulosa), carbopol 943P och 
xantangummi. Vad gällde vattenupptag visade sig carbopol ta upp mest vatten, 
NaCMC näst mest sedan kom xantangummi och HPMC följt av chitosan som tog upp 
minst vatten. Minitabletten innehållande carbopol visade ett bifasisk vattenupptag 
med en snabb initial fas följt av ett reducerat vattenupptag, vilket kan tillskrivas 
bildandet av gellager och därför en långsammare hydrering. Vid en ökning av 
koncentrationen NaCMC från 1% till 2% observerades ett minskat initialt 
vattenupptag även det troligtvis på grund av bildningen av ett gellager på 
minitabletten. Dock visade minitabletterna med 2% NaCMC en större kapacitet att ta 
upp vatten då den fortsatte att svälla efter att 1% NaCMC hade nått sin maximala 
vattenupptagningsförmåga, detta på grund av att tabletterna med 2% NaCMC 
innehåller en större mängd polymer. En blandning av NaCMC och chitosan [1(1% 
NaCMC):1(0,5% chitosan)] visade ett långsamt vattenupptag. Blandningen innehöll 
två motsattladdade polymerer vars interaktion troligtvis resulterade i en ökad 
densitet och minskad hastighet med vilken vatten kunde diffundera in i 
polymernätverket. Vad gällde viskositeten hos minitabletterna uppvisade alla testade 
polymerer ett pseudoplastiskt och tixotropiskt beteende, vilket krävdes för att 
minimera störning vid blinkning. Genom ökning av koncentrationen NaCMC från 1% 
till 2% observerades en ökning i viskositet. Vad gällde polymerblandningen NaCMC-
chitosan, resulterade interaktionen mellan de motsattladdade polymererna i en 
minskning av viskositet hos blandningen jämfört med enskilda polymerer. En annan 
egenskap som ansågs viktig för att en minitablett skulle vara lämplig för okulärt bruk 
var att den uppvisade adhesiva egenskaper så att den kunde fästa till mukosan. 
Carbopol och chitosan uppvisade goda adhesiva egenskaper. HPMC visade däremot 
en liten grad av adhesion vilket kunde bero på oförmågan hos polymeren att 
interagera med mucin. NaCMC 2% visade en starkare adhesionskraft jämfört med 
NaCMC 1%, vilket berodde på att antalet penetrerande polymerkedjor ökade när 
polymerkoncentrationen ökade, vilket i sin tur ledde till en starkare interaktion 
mellan polymer och slemhinna. Tjockleken hos gellagret var också viktig eftersom 
den påverkade diffusionen av läkemedelsmolekylen. Hastigheten och graden av 
läkemedelsavgivande berodde på svällning och erosion av den hydrerade 
polymerberedningen. Chitosan uppvisade långsammast frisättningshastighet av de 
testade polymererna, trots sin låga viskositet och detta korrelerades till den 
långsamma hydreringen av chitosan. Motsatsen uppvisade NaCMC 1% och HPMC 
som hade en snabb läkemedelsavgivning på grund av låg viskositet. För NaCMC låg 
troligtvis även den höga graden av vattenupptag bakom den snabbare 
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läkemedelsfrisättningen. För att minska frisättningshastigheten av läkemedel från 
NaCMC ökades koncentrationen av polymeren från 1% till 2%. En ökad 
polymerkoncentration innebar ökad densitet och minskad erosion. En snabb 
läkemedelsavgivning erhölls däremot med minitabletter som innehöll carbopol på 
grund av carbopols bifasiska vattenupptagsförmåga. Läkemedlet spreds troligtvis 
snabbt genom matrisen under den initiala fasen och före bildandet av gelbarriären. 
Xantangummi visade en långsam läkemedelsfrisättning trots att viskositeten av 
polymerlösningen var relativt låg. Detta kan relateras till den halvstyva 
kedjestrukturen hos xantangummi.  
 
Minitabletter innehållande acyclovir och chitosan testades sedan in vivo på kaniner 
och jämfördes med den kommersiella Zovirax ögonsalvan. Av alla testade polymerer 
valdes chitosan av olika anledningar. Dels för att den uppvisade en förlängd 
frisättning av läkemedlet såväl som goda bioadesiva egenskaper och dels för att den 
hade långsam svällningshastighet som ansågs fördelaktigt då det skulle minska 
irritation i ögat på grund av torrhet. I testet visade minitabletterna innehållande 
chitosan en signifikant högre maxkoncentration av acyclovir i cornea jämfört med 
den kommersiella acyclovir salvan. Absorptionen av acyclovir var alltså högre från 
minitabletten än från Zovirax. 
 
Minitabletter innehållande acyclovir och chitosan testades även på duvor som 
delades in i två grupper; en behandlingsgupp och en kontrollgrupp. Duvorna från 
behandlingsgruppen uppvisade ökat tårflöde och rödhet i ögonen under de första 24h 
efter insättning av minitabletter innehållande chitosan 1%. Inom 48h var duvorna 
helt återställda och visade inte längre några tecken på irritation. Dessutom visade 
undersökningar som gjordes varje vecka inget recidiv av symtom under de följande 3 
månaderna. I kontrollgruppen observerades inget ökat tårflöde eller rödhet i ögonen. 
 
I en studie av Bozdag et al har minitabletter innehållande gentamicin och 
vancomycin tagits fram för att se hur tablettegenskaperna gör minitabletterna 
passande för okulär läkemedelsformulering (26). Minitabletterna utvecklades med 
olika pulverblandningar av pregelatiniserad stärkelse och carbopol som 
torrblandades eller spraytorkades. Minitabletterna gammasteriliserades sedan 
eftersom de skulle vara för okulärt bruk. Genom utförda tester på hållfasthet, 
sprödhet, vattenupptag, läkemedelsfrisättning och reologiska egenskaper kunde 
slutsatser dras om beredningen var lämplig för okulärt bruk. De spraytorkade 
minitabletterna hade en högre hållfasthet på grund av att spraytorkningen 
resulterade i högre deformerbarhet hos stärkelsepartiklarna och starkare 
interpartikulära bindningar. Hållfastheten ökades ytterligare hos tabletter av 
spraytorkade pulverblandningar genom att mängden carbopol 974P minskades. 
Sprödheten hos alla minitabletter var under 1%, vilket indikerade att alla 
minitabletter kunde stå emot nötning. Vattenupptaget hos alla formuleringar var, 
under de första 2 timmarna, högre än värdet observerat mellan 2 och 8 timmar, det 
pekade på att vattenupptaget hos alla formuleringar gick långsammare under de 
senare skedena av testet. För både gentamicin och vancomycin, var 
läkemedelsfrisättningen under den initiala fasen snabbare jämfört med den senare 
fasen. Detta berodde på det snabba initiala vattenupptaget. Vid vätning bildades ett 
gellager runt tabletten vilket bidrog till en minskad läkemedelsdiffusion i den senare 
fasen. När dessutom mängden carbopol 974P ökades i de spraytorkade 
blandningarna observerades en långsammare läkemedelsfrisättning från tabletterna 
på grund av högre elasticitet hos dessa formuleringar.  
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5  Diskussion 

5.1 Pediatrisk användning av minitabletter 
 
Det finns en lagstiftning i EU som styr utvecklingen och godkännandet av läkemedel 
för behandling av barn för att bättre skydda hälsan hos barn (4). Sedan lagstiftningen 
trädde i kraft har mer fokus lagts på utvecklandet av barnberedningar och det är bra 
då den ställer krav på läkemedelsföretagen att arbeta för att ta fram bättre 
formuleringar till barn som innehåller godkända substanser och hjälpämnen som är 
säkra och som passar för pediatriskt bruk.  
 
Studierna på barn har undersökt hur barn accepterar en fast beredningsform i 
miniformat samt undersökt vilka egenskaper minitabletten ska ha för att passa som 
beredningsform för den pediatriska populationen och de pekade på att minitabletter 
kan vara ett potentiellt bra alternativ som beredningsform för barn. Studierna som 
undersökte minitabletter och acceptansen av dessa hos barn visade på en god 
acceptans hos barnen som rekryterats till studierna då de flesta visade både vilja och 
förmåga att svälja minitabletterna (11, 28). Det hände i båda studierna att barn 
tuggade på minitabletten innan de svalde. Detta tas upp som ett problem om 
tabletten innehåller en bitter aktiv substans. Om en bitter smak upplevs av barnen då 
de tuggar på tabletterna kan det försvåra en påföljande administrering. Det hade 
också varit ett problem om minitabletten hade varit utformad för förlängd frisättning 
eller enterodragerad då eventuellt tuggande hade kunnat påverka frisättningsprofilen 
av läkemedlet och orsakat problem med biotillgänglighet, läkemedelseffekt och 
säkerhet. Synpunkter samlades sedan från föräldrar, både från de som deltog och de 
som avböjt deltagande. Många föräldrar uppgav att de föredrog vätskor. Andra ansåg 
att oralt administrerade vätskor var problematiska och att de välkomnade nya 
beredningsformer för barn, såsom minitabletter, men att de upplevde en oro 
angående administrering av en minitablett eller oralt administrerat läkemedel i fast 
form. Detta är något som bör åtgärdas med en god, begriplig och tillgänglig 
säkerhetsinformation. I studien av Thomson et al. ansågs begränsningarna vara att 
deltagarna rekryterades på sjukhus, detta valdes förstås ur säkerhetssynpunkt, 
eftersom denna studie bedömde säkerhetsaspekten för barn som sväljer minitabletter 
men ett sjukhus kan emellertid påverka barnens beteende. En ytterligare begränsning 
var att barnen fick svälja endast 1 minitablett och därför erhölls ingen information 
om multipel dosering eller följsamhet på lång sikt. I studien av Spomer et al. var 
begränsningen att antalet patienter var litet då studien designades som en 
pilotstudie. I studien belyste författarna också problemet med att olika krav och 
förutsättningar i utvecklingsländer ofta ignorerades. Varma och fuktiga klimat kan 
allvarligt påverka stabiliteten hos flytande formuleringar och tillgång till rent vatten, 
dessutom innebär flytande beredningar höga transport- och lagringskostnader. 
 
I en annan studie undersöktes tabletternas egenskaper för att se om de kunde vara 
lämpliga att använda inom det pediatriska området (29). Sammanfattningsvis kom 
författarna fram till att användbara hjälpämnen för direktkomprimering bör ha god 
flytförmåga för att en acceptabel tabletteringsprocess ska erhållas och för att erhålla 
ODMTs med homogent innehåll. Dessutom bör hjälpämnen för tablettering uppvisa 
god kompakterbarhet då det möjliggör användning av så låga kompakteringskrafter 
som möjligt för att producera ODMTs med hög hållfasthet och låg sprödhet och utan 
att behöva slita på tabletteringsverktygen. En annan viktig önskad egenskap är korta 
vätningstider då det är en indikator för snabbt sönderfall på tungan och särskilt 
lämpligt för pediatriskt bruk. Ludiflash (manitol) visade sig vara hjälpämnet som 
uppfyllde kraven bäst i den här studien och kan vara en utgångspunkt inför 
ytterligare förbättringar och utveckling av minitabletter inom det pediatriska 
läkemedelsområdet. Idag finns två läkemedel som bereds som minitabletter, Lamisil 
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Oral Granules (Novartis) och Orfiril long 150 mg (Desitin) som är tänkta att strös 
över mat men förhoppningsvis kommer det att finnas fler läkemedel i form av 
minitabletter i framtiden.  
 

5.2 Okulär användning av minitabletter 
 
Studierna som gjorts på minitabletter för okulärt bruk har syftat till att undersöka 
acceptansen hos bland annat människor, kaniner och ponnyer. Minitabletter har 
jämförts med ögondroppar och tablettegenskaper har undersökts för att se om 
minitabletten är lämplig för okulärt bruk.  
 
Sammanfattningsvis beskrivs konventionella ögondroppar som ineffektiva på grund 
av frekvensen med vilken patienten måste droppa för att erhålla en terapeutisk effekt. 
Därför pågår utveckling av oftalmologiska läkemedel hela tiden med målet att 
åstadkomma längre kontakttid och därmed bättre biotillgänglighet. Externa 
implanterade eroderbara eller icke eroderbara system är exempel på 
beredningsformer som bidrar till ett förlängt läkemedelsavgivande och dessa system, 
framförallt eroderbara okulära minitabletter, har blivit föremål för forskning inom 
oftalmologi. Tabletterna besitter många fördelar då de är billiga och lätta att tillverka 
samt har visat sig accepteras utan problem och utan att framkalla irritation på 
slemhinnorna hos frivilliga försökspersoner. De har också visat sig kunna hålla högre 
och jämnare koncentration läkemedelssubstans i tårfilmen vid jämförelse med 
vanliga konventionella ögondroppar (31). 
 
I två studier testades minitabletten på friska frivilliga försökspersoner och visades 
accepteras väl (24, 30). I studien av Ceulemans et al. gav minitabletten upphov till en 
hög koncentration och lång uppehållstid för ciprofloxacin i tårfilmen, vilket 
resulterade i effektivt avdödande av mikroorganismer. För att ögondropparna skulle 
hålla samma ciprofloxacinkoncentration i tårfilmen under 8 timmar visade det sig 
krävas administrering var 30 min. Minitabletter, istället för ögondroppar, skulle 
alltså innebära att patienten slipper droppa med en sådan frekvens som annars krävs 
för koncentrationen ciprofloxacin att upprätthållas i ögat. Detta skulle öka 
bekvämligheten hos patienter och vårdgivare samt bidra till en bättre följsamhet då 
färre appliceringstillfällen behöver hållas reda på. En annan fördelaktig egenskap hos 
minitabletter är avsaknaden av konserveringsmedel då konserveringsmedel kan ha 
negativa effekter på hornhinnans sårläkning. Dessa resultat pekar på att 
minitabletterna som innehöll ciprofloxacin kan betraktas som en ny, lovande 
eroderbar läkemedelsformulering för att behandla bakteriell keratit, då den erbjuder 
fördröjd läkemedelsfrisättning i tårfilmen under längre tid. Dock bör en optimering 
av formuleringen göras för att eliminera eroderade fraktioner från tabletten.  
 
I två andra studier undersöktes pulveregenskaper och tablettegenskaper för att 
bestämma lämpligheten för okulärt bruk (25, 26). I den ena studien undersöktes även 
de utvecklade mintabletterna på kaniner och duvor (25). I studien av Bozdag et al. tar 
författarna upp att minitabletter innehållande gentamicinsulfat och 
vankomycinhydroklorid är av intresse för att förbättra den okulära administreringen 
av läkemedel, att det därför är viktigt att utvärdera deras effekt på mukosala 
vävnader och att minitabletter som inte orsakar irritation eller vävnadsskada är 
lovande för okulärt bruk. Författarna anser att minitabletterna som bereddes med 
spraytorkad blandning av pregelatiniserad stärkelse med carbopol974P innehållande 
både 5% gentamicinsulfat och 5% vankomycinhydroklorid är optimal för fortsatt 
utvärdering hos frivilliga då den långsammaste frisättningsprofilen åstadkoms med 
denna formulering och då den bara orsakade mild irritation, medan ingen 
vävnadsskada kunde observeras (26).  
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I studien av Refai och Tag diskuterades vikten av vattenupptag för den gelande 
tabletten så att den kan vidhäfta till mukosan samt vikten av dess reologiska 
egenskaper. Önskvärt var att tabletten hade pseudoplastiska och tixotropa 
egenskaper för att minska påverkan/störningar i samband med blinkningar. 
Resultaten för denna studie, både för tablettegenskaper samt 
koncentrationsmätningar och acceptans hos kaniner och duvor, visade att okulära 
minitabletter innehållande acyclovir kan anses vara lovande nya eroderbara 
läkemedelsfrisättningssystem vid behandling av viral keratit då den bidrar till 
fördröjd frisättning i tårfilmen under en längre tid. Dessutom slipper patienterna 
administrera läkemedlet lika frekvent som om de skulle behandlas med motsvarande 
läkemedel i ögondroppsform och detta skulle i sin tur leda till bättre 
patientföljsamhet och bekvämlighet (25).  
  
I studien av Gasthuys et al. jämfördes okulära minitabletter och ögondroppar på 
ponnyer (31). I denna studie testades okulära minitabletter, innehållande 
gentamicinsulfat, på ponnyer. Till skillnad från försök på människor kunde 
minitabletten inte implanteras i ögat hos ponnyerna utan sedering eller 
lokalanestetika men det är ännu okänt om denna behandling hade någon inverkan på 
resultaten som erhölls. En begränsning som tas upp i denna studie är ponnyernas 
oförmåga att blinka på grund av den motoriska blockeringen av ögonlocket som blev 
av sederingen. Denna oförmåga att blinka kan ha negativ inverkan på läkningen av 
hornhinnesjukdomar och öka risken för trauma. På det hela taget observerades stora 
individuella koncentrationsskillnader i tårfilmen när ögondroppar och minitabletter 
jämfördes, vilket kan bero på många olika faktorer. Bland annat kan det bero på fel i 
insamlingen av tårar eller bero på förlust av tabletter. Vissa ponnyer visade missnöje 
och eventuell irritation av minitabletterna genom att gnugga huvudet mot frambenen 
och i vissa fall förlorades tabletten då. Därför är en noggrann uppföljning av 
ponnyerna vid användning av okulära tabletter samt olika skyddande åtgärder 
nödvändiga för att undvika tidig förlust av tabletterna. Sammanfattningsvis kan sägas 
att de okulära minitabletterna inducerade en långverkande och hög 
gentamicinsulfatkoncentration, vilket är mycket önskvärt vid jämförelse med 
ögondroppar som kräver frekventare administrering för att åstadkomma och 
bibehålla samma gentamicinsulfatkoncentration.  
 
Utveckling av beredningsformer är nödvändigt både inom pediatrisk och 
oftalmologisk medicin och minitabletter kan vara ett bra alternativ inom båda 
områdena. Studierna på barn, visade en bra godtagbarhet och då den fasta perorala 
administreringsformen har fler positiva egenskaper, vad gäller exempelvis stabilitet 
och doseringsnoggrannhet, jämfört med flytande perorala läkemedel, känns 
minitabletten som en lovande pediatrisk läkemedelsform. Om dessutom 
minitabletten kan göras till en munsönderfallande läkemedelsformulering är det 
ännu en fördel, då eventuella sväljsvårigheter, som syns hos barn, kan undkommas.   
 
Okulärt känns minitabletten som ett väldigt bra alternativ, då den erbjuder bättre 
biotillgänglighet eftersom den kan ligga och frisätta läkemedel under en längre tid. 
Det skulle också underlätta för patienten då frekvensen med vilken administrering 
ska ske kan minska jämfört med konventionella ögondroppar, vilket med all 
sannolikhet skulle leda till en bättre följsamhet då patienten har färre 
administreringstillfällen att hålla reda på.  
 
Ett problem med minitabletter kan vara hanteringen av dessa små tabletter. Att hälla 
tabletter direkt från plastburkar innebär med stor säkerhet att fler tabletter än tänkt 
kommer ut, risken att tappa bort tabletter känns också stor, vilket kan leda till ökad 
risk att ett barn hittar tabletter på golvet och får i sig mer läkemedel än nödvändigt. 
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Att förvara minitabletter i blisterkartor känns också besvärligt då små tabletter är 
svåra att få ut ur blister. Ett alternativ kan då vara att förvara tabletterna i 
förpackningar liknande sukettburkar där en tablett i taget tas ut för varje tryck. Eller, 
som i en studie på parkinsonpatienter, i en apparat med ett räkneverk som håller 
reda på doseringen (32). Med en sådan apparat bör rätt dos kunna erhållas och 
risken att tappa bort tabletter eller förstöra fingrarna på blisterkartor bör minska.  
 
Eventuella felkällor vid artikelsökning kan vara att endast benämningen 
minitabletter har använts. Risken finns att artiklar där minitabletter använts, men 
där beredningen inte har benämnts minitabletter, har missats.  
 
 

6  Slutsats 

Utifrån studierna som gåtts igenom till denna litteraturstudie kan både minitabletter 
som peroral beredningsform till barn och okulära minitabletter anses vara lovande 
nya läkemedelsformuleringar. Acceptansen hos patienterna som rekryterats till 
studierna på barn visade sig vara god. Det observerads i vissa fall att barnen tuggade 
på tabletten, vilket tas upp som ett problem men annars uppfyller beredningsformen 
krav som ställs på barnanpassade beredningsformer, så som, enkel administrering, 
flexibel dosering och säkra hjälpämnen. Dock bör ytterligare undersökningar med 
avseende på smakmaskering, upplösning och lämpliga doseringssystem utföras. 
Större studier bör också utföras för att bekräfta resultaten och tillförlitligheten hos 
studierna.  
  
De okulära minitabletterna visade sig också accepteras väl av frivilliga 
försökspersoner och koncentrationsmätningar i tårfilmen visade på förlängd 
läkemedelsfrisättning under en längre tid, vilket är önskvärt när det gäller 
oftalmologiska läkemedel. Minitabletten visade sig även kunna påverka delar som 
ligger längre bak i ögat, varför den skulle kunna vara en lämplig läkemedelsberedning 
vid behandling av både ögonsjukdomar i de främre som bakre strukturerna i ögat. 
Sedan får, under kommande undersökningar, sambandet mellan sammansättning, 
frisättningsmönster och den terapeutiska effekten som krävs, fastställas. Kommande 
undersökningar får även ta itu med problemet med irritation som minitabletten, i 
vissa fall, visade sig orsaka.  
 
 

7  Tack 

Jag skulle vilja tacka min handledare, Sofia Mattsson som har varit ett enormt stöd 
under den här processen.   
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