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Sammanfattning 

Inledning 
Många nya orala läkemedel är svårlösliga i vatten och framställning av beredningar 
med dessa läkemedelssubstanser är en utmaning. Dålig upplösning i mag- tarm 
kanalen får konsekvenser som låg och ojämn biotillgänglighet vilket också påverkar 
effekten hos läkemedlen. Eftersom upplösningshastigheten är en av nyckelfaktorerna 
som påverkar absorptionen i mag- tarm kanalen är en förbättring av upplösningen 
ofta nödvändig för en framgångsrik läkemedelsutveckling. Amorfa partiklar är 
motsatsen till kristallina partiklar och består av molekyler som inte är placerade i ett 
ordnat upprepat mönster i en eller flera dimensioner. Fördelen med amorfa partiklar 
är dess höga upplösningshastighet, nackdelen är att de är instabila och har en 
benägenhet att kristallisera. Det finns flera sätta att skapa amorfa partiklar på. 
Frystorkning, spraytorkning och mikronisering är några sätt. Att göra fasta 
dispersioner är ett framgångsrikt sätt att göra en stabil amorf form på för att 
förbättra upplösningen och därmed biotillgängligheten. 
 
Syfte 
Att genom en litteraturstudie undersöka om det är möjligt att öka biotillgängligheten 
av svårlösliga läkemedel med hjälp av amorfa läkemedelspartiklar. 
 
Metod 
Denna litteraturstudie baseras på artiklar som berör amorfa partiklar och fasta 
dispersioner. Litteratursökningar gjordes i databasen Pubmed och i tryckt 
facklitteratur. 
 
Resultat 
Studierna visar att tillverkning av fasta dispersioner och amorfa nanopartiklar ger en 
snabbare upplösning av läkemedel och högre systemisk exponering in vivo.  Amorfa 
fasta dispersioner (ASD) med lågt läkemedelsinnehåll uppvisar en snabbare 
upplösning än de med högt läkemedelsinnehåll vilket beror på en större mängd 
svällbara polymerer som ökar upptaget av vatten i ASD provet med lågt 
läkemedelsinnehåll. Tiden till maximal koncentration in vivo blev betydligt kortare i 
studierna med amorfa fasta dispersioner och amorfa nanopartiklar jämfört med 
motsvarande kristallint läkemedel, men visar dock på en skiftande stabilitet hos det 
amorfa materialet. 
 
Diskussion/Slutsats 
Amorfa partiklar ökar både upplösningen och biotillgängligheten hos svårlösliga 
läkemedelspartiklar. Det finns dock en utmaning i att framställa stabila 
formuleringar som kan lagras under lång tid utan risk för någon fysikalisk 
förändring. Men eftersom intresset för framställning av amorfa läkemedelspartiklar 
är stort kommer vi antagligen få se flera amorfa läkemedelssubstanser med hög 
biotillgänglighet i framtiden.  
 
Nyckelord 
Amorfa partiklar, Biotillgänglighet, Läkemedel, Löslighet, Upplösning. 
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1. Introduktion 

 
Många nya orala läkemedel är svårlösliga i vatten och framställning av beredningar 
med dessa läkemedelssubstanser är en utmaning [1]. Det finns flera sätt att 
administrera läkemedel på men oral administrering är oftast det enklaste sättet 
eftersom varje individ på så sätt kan sköta sin egen medicinering. Många nya 
läkemedelskandidater under utveckling är därför tänkta att fungera som fasta orala 
beredningsformer som ger upphov till en effektiv plasmakoncentration efter oralt 
intag [2]. Det finns dock problem. Med dagens avancerade moderna tekniker såsom 
High-Troughput screening (se bilaga) leder urvalet av molekyler ofta till läkemedel 
med dålig löslighet och därmed dålig upplösningshastighet. Noyes Whitneys ekvation 
 

dm/dt= (D* A * (Cs – C))/ h 
 
visar sambandet mellan löslighet och upplösningshastighet. Låg löslighet (Cs) ger 
också låg upplösningshastighet (dm/dt). Ur ett fysiologiskt perspektiv blir 
konsekvenserna att nya produkter ger en låg och ojämn biotillgänglighet vilket 
påverkar effektiviteten hos läkemedlen [3]. Trots många nya läkemedelskandidater 
med god permeabilitet absorberas de endast i den övre delen av tarmarna pga. 
fysiologiska faktorer såsom pH och blodflöde. Detta leder till att läkemedlen inte 
frisätts fullständigt i mag-tarmkanalen som de är tänkta och de får därför en låg 
biotillgänglighet [2]. Ur läkemedelsperspektiv finns ett ansvar att formulera 
produkter som är kemiskt stabila, biotillgängliga och tillverkningsbara. Det är viktigt 
att läkemedlets fysikaliska form inte förändras under dess lagringstid och tillverkarna 
måste kunna lämna garanti för att om en förändring sker så ska den inte ha någon 
väsentlig effekt på produkten eller dess biotillgänglighet. Tillverkarna ska kunna 
garantera att ingen förändring förekommer under rimliga lagringsvillkor och att 
analytiska metoder och provuttagsprocedurer finns för att garantera att ingen 
produkt med förändrad kvalitet eller biotillgänglighet kan nå en patient [4]. 
 
För en framgångsrik läkemedelsutveckling krävs ofta en förbättring av upplösningen. 
Detta beror på att upplösningshastigheten är en viktig faktor som påverkar 
absorptionen av läkemedel [5]. Det finns två typer av svårlösliga läkemedel. Den ena 
typen består av läkemedel som bildar mycket starka bindningar i sin kristallstruktur 
och det krävs mycket energi för att bryta bindningarna och lösa läkemedlet. Eftersom 
de kan liknas vid en tegelsten (brick) och det krävs mycket energi för att slå sönder 
tegelstenen till damm (dust) kallas de för ”brick dust” läkemedel. Dessa läkemedel 
med hög smältpunkt lämpar sig bäst för att skapa fasta dispersioner och amorfa 
nanopartiklar. Den andra typen av läkemedel är de fettlösliga. Dessa kallas för 
”grease ball” läkemedel och är så lipofila att vatten inte kan eller vill organisera sig 
runt läkemedelsmolekylen, vilket krävs för att anse läkemedlet som löst. Denna typ 
av läkemedel lämpar sig bättre för lipofila bärarsystem som t ex kan vara baserade på 
miceller där läkemedlet kan fördela sig till en opolär fas [6]. 
 
Genom att förbättra lösligheten förbättras också upplösningen. Ett vanligt sätt att 
påverka lösligheten på hos ett svårlösligt ämne är att skapa ett salt av ett läkemedel 
med syra- eller basegenskaper. Lösligheten hos syror, baser och salt vid relevant pH 
förväntas hänga samman med biotillgängligheten därför att upplösningen är 
beroende av lösligheten [5]. Nackdelen är att metoden inte kan användas på neutrala 
läkemedel [2]. Ett annat sätt att förbättra lösligheten på är att göra kokristaller. 
Vanligtvis är kokristaller i rumstemperatur fast material bestående av två eller fler 
molekyler ordnade i en kristallin struktur som främst stabiliseras genom 
vätebindning. Kokristaller kan formas av ämnen som inte joniseras vilket är en fördel 
jämfört med salt. Kokristaller kan även användas för att förändra fysikalkemiska 
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egenskaper hos läkemedelssalter eller till att ytterligare förbättra lösligheten hos dem 
[5]. Att göra amorfa partiklar är ett tredje sätt att förbättra lösligheten på hos 
svårlösliga läkemedel. 
 
Med amorft tillstånd menas när materialet är i fast fas men molekylerna inte är 
packade i ett ordnat upprepat mönster i en eller flera dimensioner (figur 1). 
 

 
Figur 1. Amorf struktur                                  Kristallinstruktur 

 
För molekyler med liten molekylvikt kan den amorfa formen skapas genom 
frystorkning vilket innebär att stelningsprocessen för molekylerna med liten 
molekylvikt är så snabb att molekylerna inte hinner ordna sig i en korrekt struktur 
[7]. Fler alternativ för att skapa amorfa partiklar är mikronisering, spraytorkning och 
våtgranulering (se bilaga) [8]. Vid mikronisering utsätts den kristallina formen för 
energi och bryts i och med det. Men den amorfa formen är instabil och kommer så 
småningom att återgå till kristallin struktur frågan är bara inom vilken tid. Detta kan 
ske olika snabbt och hur länge den amorfa formen behålls är avgörande för den 
farmaceutiska betydelsen [7]. 
 
Att amorfa ämnen är instabila och gärna övergår till kristallin form vid hög 
temperatur och hög luftfuktighet utgör en begränsning men inte en omöjlighet för att 
utveckla en doseringsform jämförbar med den stabila kristallina doseringsformen 
även om det är svårt [4]. Att stabilisera ett amorft fast ämne handlar om flera 
faktorer. Bland annat om att förebygga kristallisation av hjälpämnen som måste 
hållas amorfa för att fylla sin funktion och samtidigt stabilisera läkemedelssubstanser 
samt om temperaturer för att uppnå en tillräcklig lagringstid. Ett hjälpämne ska helst 
kunna bilda en homogen blandning med läkemedlet men trots det finns det 
hjälpämnen som har en benägenhet att vilja kristallisera och orsaka fasseparation 
och därmed också en förlust av stabiliteten. Benägenheten att kristallisera behöver 
dock inte innebära ett hinder för att använda hjälpämnet utan kan kompenseras av 
andra egenskaper hos hjälpämnet som ger en kemisk stabilitet mot oxidation och 
hydrolys [8]. Glasomvandlingstemperaturen (Tg) är en temperaturpunkt där det sker 
en stor förändring i amorfa ämnens egenskaper.  Lagring över Tg kommer leda till 
gummiartadfas. Lagring under Tg kommer leda till glasfas. Amorfa ämnen är 
stabilast under Tg eftersom glasfasen innebär att rörligheten hos molekylerna är 
mindre. Detta gör att den amorfa formen kan behållas under längre tid [6].   
 
En av de mest framgångsrika strategierna för att förbättra frisättningen av läkemedel 
med dålig upplösning är att göra amorfa fasta dispersioner (ASD). Dessa kan 
definieras som molekylära blandningar av dåligt vattenlösliga läkemedel i hydrofila 
bärare med en läkemedelsfrisättning som styrs av polymeregenskaperna. I de mest 
vanliga fasta dispersionerna används amorfa bärare som vanligtvis är polymerer. En 
amorf slutprodukt fås genom att lösa upp små läkemedelspartiklar i polymera bärare 
[2]. 
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2. Syfte 

Att genom en litteraturstudie undersöka om det är möjligt att öka biotillgängligheten 
av svårlösliga läkemedel med hjälp av amorfa läkemedelspartiklar. 

 

3. Metod 

 
En litteratursökning genomfördes. Sökningen gjordes i databasen Pubmed. Datum 
för sökningen var 130118-130225. Till introduktionen användes översiktsartiklar och 
till resultatdelen användes endast orginalartiklar. 
 
Följande sökningar utfördes: 
 
Sökning 
nr  

Sökord Antal 
träffar 

Utvalda 
artiklar 

Referensnr Filter 

1 Amorphous, Drug, 
Bioavailability 

21 5 2-5 och 7 Review 

2 Amorphous, Drug, 
Dissolution, Solubility, 
USP 

9 1 9  

3 Amorphous, Dog, Drug, 
Bioavailability 

30 3 10-12  

4 Amorphous, Drug, 
Bioavailability 

3 1 13 Clinical 
trial, 10 
years. 

 
 
Utöver dessa sökningar gjordes kompletterande sökningar med hjälp av sökorden 
Amorphous, Drug och Bioavailability varav en översiktsartikel och en originalartikel 
hittades och användes (ref 8 resp. ref 1). Som övrig referens användes Aulton´s 
Pharmaceutics (ref 6). Sammanlagt har 5 orginalartiklar använts i resultatdelen. 
 
 
 
 

4. Resultat 

 
Studie1 
 
“Enhanced bioavailability of a poorly soluble VR1 antagonist using an 
amorphous solid dispersion approach: A case study” [9] 
 
I denna studie undersöktes om en amorf fast dispersion (ASD) kan användas för att 
framställa en fast doseringsform med förbättrad in vivo exponering av AMG 517 
jämfört med fritt AMG 517 suspenderat i en OraPlus vehikel. AMG517 anses vara en 
selektiv VR1 antagonist för behandling av akut och kronisk smärta. Oraplus vehikeln 
är en kommersiellt tillverkad produkt som bl.a. innehåller renat vatten, 
mikrokristallin cellulosa och karboximetylcellulosa och som använts i många 
stabilitetsstudier [14].  15 eller 50 wt % AMG 517 integrerades i polymera 
mikropartiklar av hydroxypropylmetylcellulosa acetat succinat (HPMCAS) och 
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hydroxypropylmetylcellulosa (HPMC) genom spraytorkning. Efter spraytorkningen 
lagrades ASD pulvret i små förslutna medicinflaskor i 4°C fram till dess att analys 
gjordes. Initial karaktärisering, partikelstorleksanalys, termiskanalys, 
röntgenpulverdiffraktion, stabilitetsstudier och studier på upplösning utfördes. På en 
av batcherna gjordes en andra torkning i vakuumugn (80°C/84h). Denna användes 
sedan i den farmakokinetiska studien som utfördes på fastande cynomolgus apor 
(n=6, crossover) där ASD formuleringarna med bäst resultat från in vitro studierna 
och OraPlus (som kontrollreferens) användes.   
 
Analys av partiklarna visade ingen synbar kristallin struktur. Genom 
röntgenpulverdiffraktion (XRPD) utfördes analyser under 6h vilka visade på typiska 
amorfa karaktärsdrag. En andra torkning under vakuum vid 80°C i mer än 3 dagar 
förändrade inte XRPD profilen. Den fysiska stabiliteten hos ASD formuleringarna 
fastställdes till 6 månader genom XRPD vid 40°C/75 % RH. 
Under 2h ökade koncentrationen under upplösningen för ASD pulvren 2 till 5 gånger 
jämfört med fritt AMG 517 och för varje polymer så visar ASD formuleringarna med 
lågt läkemedelsinnehåll (15 %) en klar tendens till bättre upplösning jämfört med 
högt läkemedelsinnehåll (50 %). Förklaringen är en större mängd svällbara 
polymerer i 15 wt % AMG 517 vilket ökar upptaget av vatten i ASD provet. Därmed 
ökar vätningen av läkemedlet och det i sin tur leder till en snabbare upplösning 
jämfört med formuleringar med lägre polymerinnehåll. Den orala 
biotillgänglighetsstudien visade att både ASD och OraPlus formuleringarna har en 
snabb absorption men att ASD har ett högre medelvärde på Cmax. Area under the 
curve (AUC) indikerar en signifikant förbättring i exponering. 
 
 
Studie 2 
 
”Polymeric nanoparticles for increased oral bioavailability and rapid 
absorption using celecoxib as a model of a low solubility, high 
permeability drug.” [10] 
 
I denna studie var syftet att visa att nanopartiklar av amorfa läkemedel/polymer kan 
öka graden och omfattningen av oral absorption av läkemedel med låg löslighet och 
hög permeabilitet. Läkemedelssubstansen Celecoxib förbereddes genom att 
inkorporeras i amorfa nanopartiklar av etylcellulosa och natriumkasein. Dessa 
suspensioner jämfördes sedan med kommersiella kapslar innehållande celecoxib. För 
in vitro studierna och de kliniska studierna spraytorkades nanopartiklarna. Genom 
en rad olika metoder karakteriserades nanopartiklarna sedan. 
Läkemedelsfrisättningen och resuspensionsförmågan (för att undersöka om de 
spraytorkade pulvren skulle återsuspenderas till sin ursprungliga nanopartikelform 
utan att aggregera vid oral dosering) studerades med hjälp HPLC (high performance 
liquid chromathografy) och de farmakokinetiska studierna utfördes på hundar och 
människor.  
 
In vivo studierna på hundar visade att oralt doserade nanopartiklar i gav en högre 
systemisk exponering och nådde snabbare sin plasmatoppskoncentration (Cmax) 
jämfört med kommersiella kapslar. De kliniska studierna visade att tiden till maximal 
koncentration (Tmax) blev 0.75h för nanopartiklarna jämfört med dem kommersiella 
kapslarna där Tmax blev 3h. De amorfa nanopartiklarna gav en snabb frisättning av 
celecoxib och gav en högre upplöst koncentration av läkemedlet jämfört med det 
kristallina läkemedlet. Suspensionerna innehållande nanopartiklar hade en 
hållbarhet på flera dagar och kunde spraytorkas för att skapa ett pulver som sedan 
kunde resuspenderas i vatten. Hållbarheten för de spraytorkade pulvren av 
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suspensionerna undersöktes efter lagring i 5år med hjälp av röntgenpulverdiffraktion 
och visade då inga tecken på kristallinitet hos partiklarna.   
 
 
Studie 3 
 
”A solid-state approach to enable early development compounds: 
Selection and animal bioavailability studies of an Itraconazole 
amorphous solid dispersion” [11] 
 
I denna studie var syftet att identifiera en amorf solid dispersion med användbara 
egenskaper jämförbara med den kristallina formen och övervinna den dåliga 
lösligheten hos vissa läkemedel samt kunna använda den i en enkel formulering 
lämplig för klinisk prövning. Itraconazole (ITZ) valdes som modell för kristallina 
föreningar med dålig vattenlöslighet och dålig biotillgänglighet. Amorfa partiklar av 
ITZ framställdes och förvarades vid -20°C till dess att analys gjordes. Fasta 
dispersioner med olika polymerer framställdes vid olika koncentrationer med hjälp 
av frystorkning och evaporation.  Stabilitetsdata och fysikalisk karaktärisering 
gjordes för att undersöka rekommenderade tillverknings-, hanterings- och 
lagringsvillkor. Vidare gjordes ytterligare karaktärisering och analys av en av 
dispersionerna (1:2 (w/w) ITZ/HPMC-P)* som valdes ut utifrån tidigare insamlad 
data. Dispersionen spraytorkades och en enkel formulering i en kapsel gjordes och 
jämfördes med kristallint ITZ genom att studera biotillgängligheten i hundar. 
 
Efter 16 dagars lagring i torr miljö vid en temperatur av 40°C var det inget av 
proverna som uppvisade någon förändring i stabilitet. Vid lagring i 40°C/75 % RH 
uppvisade alla prover utom 1:2 (w/w) ITZ/HPMC-AS** och ITZ/HPMC-P egenskaper 
motsvarande kristallin ITZ.  Dessa två prover utsattes sedan för ytterligare kinetisk 
stress vilket resulterade i att endast 1:2 (w/w) ITZ/HPMC-P visade sig vara amorf 
efter det. Provet spraytorkades och karakteriserades genom ett flertal metoder vilka 
fortfarande visade på amorfstruktur. Ytterligare studier gjordes på 1:2 (w/w) 
ITZ/HPMC-P dispersionen som visade på fasseparation vilket hypotetiskt sett skulle 
kunna ge tillräcklig stabilitet för utveckling. Med fasseparation i denna studie menas 
att om data kan mätas för de individuella komponenterna anses dispersionen vara 
fasseparerad. I studien där biotillgängligheten studerades med hjälp av hundar 
visade sig plasmakoncentrationen av amorf ITZ vara hög jämfört med 
plasmakoncentrationen av den kristallina formen av ITZ som var väldigt låg. 
Maxkoncentrationen (Cmax) för den amorfa dispersionen iakttogs efter 1-2 h och för 
det kristallina ITZ efter 4h och 8h. 
 
* Hydroxypropylmetylcellulosaphtalate 
**Hydroxypropylmetylcellulosaacetatesuccinate 
 
 
Studie 4 
 
”Mechanism of dissolution enhancement and bioavailability of poorly 
water soluble celecoxib by preparing stable amorphous nanoparticles 
[12]. 
 
I denna studie var syftet att förbättra upplösningen och biotillgängligheten vid oralt 
intag av den dåligt vattenlösliga substansen celecoxib (CXB) genom att göra iordning 
stabila CXB nanopartiklar och samtidigt undersöka mekanismen bakom ökad 
upplösning av CXB.  
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Upplösningsgraden kan enligt Noyes-Whitneys ekvation förbättras hos läkemedel 
med dålig vattenlöslighet genom att minska partikelstorleken till nanostorlek. 
Högtryckshomogenisering (HPH) kombinerades med en process som innebär att 
partiklarna fälls ut genom att tillsätta ett antilösningsmedel (antisolvent precipitation 
process) i närvaro av natrium dodecyl sulfat (SDS) och hydroxypropylmetylcellulosa 
(HPMC E5) för att framställa nanopartiklar av CXB. Suspensionen med 
nanopartiklar av CXB spraytorkades sedan för att erhålla ett torrt pulver. Analyser 
gjordes med avseende på partikelstorlek och fysikaliskt tillstånd hos CXB. De 
fysikalkemiska egenskaperna hos CXB och nanopartiklar av CXB karaktäriserades 
sedan med en rad olika metoder. Studier på läkemedelsupplösningen gjordes in vitro 
och den orala biotillgängligheten hos nanopartiklar studerades med hjälp av hundar. 
 
Med hjälp av differentiell svepkalorimetri (DSC) och röntgenpulverdiffraktion 
(XRPD) observerades att den tidigare nämnda antisolvent precipitation processen 
ledde till amorfa CXB partiklar. Långtidsstabiliteten studerades under 9 månaders tid 
utan tecken på något uppenbart mönster på kristallin struktur, vilket visade på en 
god fysikalisk stabilitet hos amorft nano CXB. Lösligheten ökade fyrafaldigt för CXB 
tack vare CXB nanopartiklarna jämfört med kristallint CXB. På 5 min hade 
nanopartiklarna av CXB löst upp sig totalt medan bara 30 % av kristallint CXB var 
upplöst. Cmax för CXB nanopartiklarna var 3 gånger större än för CXB kapslarna och 
AUC0-24h var två gånger större. 
 
 
Studie 5 
 
”The use of three different solid dispersion formulations – Melt 
extrusion, film-coated beads, and a glass thermoplastic system – to 
improve the bioavailability of a novel microsomal triglyceride transfer 
protein inhibitor” [13]. 
 
I denna studie var syftet att förbättra vattenlösligheten och biotillgängligheten hos 
R103757 som är en triglyceridtransferproteinhämmare med dålig löslighet i vatten. 
För att bekräfta den dåliga vattenlösligheten hos R103757 gjordes en studie för att 
undersöka biotillgängligheten i hundar (n=6). Tre olika formuleringar användes: Den 
första var en snabbupplösande tablett innehållande den kristallina formen av 
substansen. Den andra var en fast dispersion av R103757 i HPMC med förhållandet 
läkemedel/polymer 40:60 w/w dragerat på inerta sockerkulor fyllda i hårda kapslar. 
Den tredje formuleringen var en oral lösning och användes som referens. 
 
Resultatet visade på att biotillgängligheten var dålig för den kristallina substansen. 
För den fasta dispersionen var biotillgängligheten bättre. Med hjälp av tre 
prepareringsmetoder (melt extrusion, dragerade sockerkulor och glass thermoplastic 
system GTS) utvecklades sedan den fasta dispersionen ytterligare. Genom melt 
extrusion bildas den fasta dispersionen genom att smälta bärare och substans och 
sedan kyla. I extruderingprocessen pumpas materialet genom en het cylinder vid 
förhöjt tryck och kontrollerad temperatur så att en produkt med lika form och täthet 
erhålls. GTS är en metod som går ut på att lösa upp R103757 tillsammans med en 
polymer bärare, en komplexbindare och en syra till en organisk lösning, vilket 
resulterar i ett material med glastermoplastiska egenskaper. Alla metoder ledde till 
amorfa fasta dispersioner som sedan visade sig ha jämförbar upplösningsförmåga in 
vitro och i upp till tre månader även kemisk och fysikalisk stabilitet.  
 
En klinisk öppen randomiserad parallelgrupps, trevägs, crossoverstudie på 18 friska 
män utfördes också. Där visade resultatet på att kapseln framställd med hjälp av GTS 
fick en ökad biotillgänglighet jämfört med de två andra som framställts genom melt 
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extrusion och med hjälp av dragerade sockerkulor. På fastande mage var 
biotillgängligheten för GTS kapseln likvärdig med den orala lösningen som tidigare 
använts som referens. 
 
 

5. Diskussion 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det är möjligt att öka 
biotillgängligheten av svårlösliga läkemedel med hjälp av amorfa 
läkemedelspartiklar.  
 
De flesta artiklarna i resultatdelen handlar om fasta dispersioner därför att det är en 
av de mest framgångsrika strategierna för att framställa en stabil amorf form samt 
förbättra frisättningen och därmed biotillgängligheten av läkemedel med dålig 
upplösning [2]. Några artiklar där studier gjorts på rena amorfa partiklar hittades 
inte vilket antagligen beror på att framställning av rena amorfa partiklar med god 
stabilitet är något som är mycket svårt och därför ingen bra strategi. De metoder som 
användes för framställning av amorfa material var bland annat frystorkning och 
spraytorkning och flera analyser såsom karaktärisering, termisk analys, 
stabilitetsstudier och studier på upplösning utfördes. I resultatdelen användes 
spraytorkning i tre av studierna och frystorkning i en av studierna. I de tre där man 
använt sig av spraytorkning uppvisade inget prov tendens till kristallin struktur efter 
lagring i 40°C /75% RH medan efter frystorkning visade alla prover utom ett 
egenskaper motsvarande kristallin struktur. 
 
Även mer avancerade metoder användes såsom melt extrusion och glass 
thermoplastic system (GTS) i studie 5. GTS är en metod som går ut på att lösa upp 
läkemedlet tillsammans med en polymer bärare, en komplexbindare och en syra till 
en organisk lösning, vilket resulterar i ett material med glastermoplastiska 
egenskaper. GTS kapseln visade sig få en ökad biotillgänglighet jämfört med de andra 
två formuleringarna som framställts genom melt extrusion och med hjälp av 
dragerade sockerkulor, antagligen pga. den kombinerade effekten av syran, 
komplexbindaren och den stabiliserande effekten av HPMC [13]. Rekommenderade 
tillverknings- hanterings- och lagringsvillkor undersöktes men de flesta 
stabilitetsstudier var ganska korta, 3-9 mån vilket kan anses vara för kort tid för att 
kunna garantera stabilitet vid långtidslagring. En studie visade dock att 
spraytorkning av suspensionen innehållande amorfa nanopartiklar kan ge en 
hållbarhet på pulvret i 5år. Normal hållbarhetstid för tabletter och kapslar är 3-5år 
[7]. 
 
I övrigt visar studierna både in vitro och in vivo entydiga resultat på att det finns 
metoder för att kunna förbättra upplösningen och biotillgängligheten hos svårlösliga 
läkemedel. Antalet försöksdjur och försökspersoner som ingår i studierna är dock 
litet vilket gör det svårt att överföra resultaten på en större population. Två av 
studierna gjordes på amorfa nanopartiklar innehållande celecoxib. Båda visade på en 
ökad upplösningshastighet och biotillgänglighet som ett resultat av kombinationen 
amorft material och nanopartiklar. I den här studien har jag tagit med arbeten som 
förutom celecoxib också har studerat AMG 517, Itrakonazol, och R103757, men hur är 
det med andra svårlösliga läkemedel? Går det att förbättra upplösningen hos alla 
svårlösliga läkemedel med hjälp av den amorfa strategin? Det finns två typer av 
svårlösliga läkemedel. De som kallas för ”brick dust” läkemedel är läkemedel med 
hög smältpunkt och lämpar sig bäst för att skapa fasta dispersioner och amorfa 
nanopartiklar. Den andra typen av läkemedel är de fettlösliga. Dessa kallas för 
”grease ball” läkemedel . Denna typ av läkemedel lämpar sig bättre för lipofila 
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bärarsystem som t ex kan vara baserade på miceller där läkemedlet kan fördela sig till 
en opolär fas [6].    
 
I detta arbete tycker jag mig kunna svara på frågan ”är det möjligt att öka 
biotillgängligheten av svårlösliga läkemedel med hjälp av amorfa 
läkemedelspartiklar?” Svaret är ja men begränsningen ligger i stabiliteten och 
hållbarheten. Amorft material är känsligt material och faktorer som spelar in och är 
av betydelse är temperatur, hjälpämnen, tillsatser och framförallt 
formuleringsmetoder. Det finns ett stort intresse i att framställa amorfa 
läkemedelspartiklar och allteftersom metoderna utvecklas kommer vi antagligen få se 
flera amorfa läkemedelssubstanser med hög biotillgänglighet i framtiden. 
 
 
 

6. Slutsats 

 
Framställning av amorfa partiklar kan ske genom flera metoder bland annat 
frystorkning, spraytorkning och mikronisering. Studierna visar att man genom 
tillverkning av en fast dispersion kan framställa en stabil amorf form samt förbättra 
frisättningen och därmed biotillgängligheten av läkemedel med dålig upplösning. 
Ingen av de studier som detta arbete bygger på har dock gjort någon stabilitetsanalys 
på fasta dispersioner längre än 9 månader. Slutsatsen blir därför att det är möjligt att 
öka biotillgängligheten hos läkemedel svårlösliga i vatten med hjälp av amorfa 
partiklar men att längre studier på stabiliteten krävs för att kunna garantera att ingen 
produkt med förändrad kvalitet eller biotillgänglighet ska kunna nå en patient.   
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9. Bilaga   
 
Förklaringar. 
 
High-Troughput screening: 
En automatiserad metod för att på ett snabbt sätt screena en stor mängd föreningar 
för att hitta substanser med önskad indikation [1]. 
 
Spraytorkning:  
En metod för torkning av flytande produkter där spridare finfördelar vätskan under 
högt tryck (upp till 250 bar) i en kammare som kan vara så hög som 20m. Dropparna 
som faller mot botten av kammaren torkas sedan med hjälp av het luft [2]. 
 
Frystorkning:  
En metod för att befria ett material från vatten. Materialet nedfryses till en  
temperatur på mellan -5°C och -50°C och sedan tas den bildade isen bort genom  
sublimation i lågt vakuum [3].  
 
Mikronisering: 
Metod där materialet finfördelas till mycket små partiklar för att lättare kunna 
fördela partiklarna i en lösning [4]. 
 
Våtgranulering: 
Aktiv substans i pulverform, hjälpämnen och vätska rörs ihop i en  
intensivomblandare så att enskilda partiklar arbetas samman till aggregat [5]. 
 
Sublimering: 
När ett ämne övergår från fast form till gasform utan att passera mellanfasen flytande 
form [6]. 
 
Evaporation: 
Avdunstning. Ett ämnes övergång från flytande form till gasform [7]. 
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