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Sammanfattning 

Introduktion: 
Det som avgör ett läkemedels effektivitet är bland annat upplösningshastighet och 
löslighet. Många av de nya läkemedelsmolekyler som framställs idag är lipofila och 
har problem med att uppnå önskad biotillgänglighet. 
Det finns olika metoder att ta till för att förbättra biotillgängligheten, i det här arbetet 
kommer begreppet kokristaller att presenteras. Användning av kokristaller vid 
formulering av läkemedel beskrivs som en metod att räkna med i framtiden. Någon 
allmän definition av vad kokristaller är finns inte, men de beskrivs som ett system 
med två eller flera komponenter i fast form, som tillsammans med 
läkemedelsmolekylen bildar en kristallin struktur.  
 
Syfte: 
Syftet med den här litteraturstudien är att presentera begreppet kokristall, och 
undersöka om det kan vara en alternativ metod för förbättrad biotillgänglighet. 
 
Metod: 
Litteratursökningar har gjorts i Pubmed. 
 
Resultat: 
Den här studien tar upp resultaten från fem studier, tre stycken där in vivo-studier 
gjorts, och två in vitro-studier. 
Samtliga studier är positiva till kokristaller och dess påverkan på svårlösliga 
läkemedelssubstanser. Kokristaller visar en ökad upplösningshastighet och högre 
löslighet än den rena substansen. Ökad biotillgänglighet kunde även konstateras i in 
vivo-studier. Det som är avgörande för kokristallens förmåga att förbättra 
substansers egenskaper är vilken coformer som används, för att få fram dessa 
sållades ett antal utvalda karboxylsyror fram.  
Metoden med kokristaller spås ha en framtid där den förekommer som en alternativ 
formulering för svårlösliga läkemedelssubstanser. 
 
Diskussion/Slutsats: 
Då de studier som gjorts med kokristaller visar positiva resultat gällande ökad 
upplösningshastighet och löslighet borde det vara en intressant metod i framtida 
läkemedelsforskning. Nästa steg blir att i kliniska prövningar se om det ger samma 
önskade effekt. 
 
Nyckelord: 
kokristaller, upplösningshastighet, löslighet, biotillgänglighet 
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1. Introduktion 

Otillräcklig biotillgänglighet är ett stort problem för läkemedelstillverkare, och 
substansers låga löslighet och upplösning är avgörande faktorer till detta problem (1). 
Oavsett vilken form ett läkemedel har (tablett, kapsel, suspension etc.) utövar det sin 
effekt i löst form. Ett läkemedels förmåga att utöva sin effekt beror till stor del på 
dess löslighet och upplösning. Sambandet mellan dessa kan beskrivas med hjälp av 
Noyes-Whitneys ekvation, som visar vilka faktorer som påverkar 
upplösningshastigheten. När de olika parametrarna förändras påverkas 
upplösningshastigheten. Många nya läkemedelssubstanser består av stora och lipofila 
molekyler vilket gör dem svårlösliga (2). 
 
Noyes-Whitneys ekvation 
 

dm/dt =( D x A (Cs – C)) / h 
dm/dt = upplösningshastighet (g/s) 
D = diffusionskoefficienten 
A = ytan hos partiklarna 
Cs = substansens maximala löslighet 
C = koncentration i bulken 
H = diffusionsskiktets tjocklek 

 
När är ett läkemedel svårlösligt? I tabell 1 beskrivs lösligheten med ord och visar 
vilken mängd lösningsmedel (g) som krävs för att lösa 1 g aktiv substans. 
 
Tabell 1. Kvalitativ beskrivning av lösningsegenskaper (omarbetad från referens 3). 
Beskrivning Ungefärlig vikt av lösningsmedlet 

(g) som krävs för att lösa 1 g aktiv 
substans 

Väldigt lösligt < 1 
Lättlösligt Mellan 1 och 10 
Lösligt Mellan 10 och 30 
Måttligt lösligt Mellan 30 och 100 
Svagt lösligt Mellan 100 och 1000 
Mycket svagt lösligt Mellan 1000 och 10 000 
I princip olösligt >10 000 
 
 
Det finns flera olika metoder som kan användas för att förbättra en substans löslighet 
och/eller upplösningshastighet. Här följer exempel på några; 
 

- Partikelstorlek; genom att minska storleken på läkemedelspartikeln ökar den 
totala ytan som kommer i kontakt med magsaften i mag-tarmkanalen, 
vätningen av partikeln går snabbare och därmed ökar både lösligheten och 
upplösningshastigheten. Digoxin och naproxen är exempel på läkemedel som 
har fått en ökad biotillgänglighet vid minskning av partikelstorleken (3). Det 
finns dock risk för aggregering av hydrofoba ämnen vid partikelreduktion, det 
går att undvika med hjälp av våtmalning. 

- Vätning; genom att använda vätningsmedel kan en ökning av 
upplösningshastigheten och en bättre biotillgänglighet erhållas. Denna metod 
fungerar sämre på läkemedel som är instabila och snabbt bryts ned i mag-
tarmkanalen. 

- Hjälplösningsmedel; genom att tillsätta ett hjälplösningsmedel som 
exempelvis etanol kan lösligheten förbättras. 
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- Saltbildning; genom att bilda ett salt, där den aktiva substansen är en syra 
eller bas. De polära egenskaperna hos saltet ökar lösligheten i mag-
tarmkanalen, enligt principen ”lika löser lika” (3). Detta är den vanligaste 
metoden för att öka en substans löslighet och upplösningshastighet (4).  

- Kristallin form; polymorfism är en kristallin struktur som finns i mer än en 
form, det som skiljer dem åt är stabiliteten vid en bestämd temperatur, och 
det kan ge skillnader i fysiska egenskaper som smältpunkt, löslighet och 
densitet. Hydrat och solvat är kristallina former där lösningsmedel är 
inkorporerat i läkemedelsstrukturen (3). 

- Amorf form; stora mängder vatten kan absorberas av substanser i amorf 
form, vätningen går snabbare, liksom upplösningen (3). 

 
En annan metod som väckt allt större intresse de senaste åren, och som jag kommer 
att fokusera på, är formulering av kokristaller (2).  Kokristaller har egenskaper som 
ökar svårlösliga läkemedels biotillgänglighet (1).  Någon överenskommen definition 
av begreppet kokristall finns inte ännu, men den beskrivs närmast som en kristallin 
struktur som består av den aktiva substansen som kokristall, samt  en eller flera 
neutrala  komponenter (coformers) som är i fast form i rumstemperatur. 
Kokristallens struktur  illustreras i figur 1. Det som skiljer kokristaller från salt är en 
protonöverföring  från syra till bas som sker hos salt, hos kokristaller sker ingen 
överflyttning av protoner (4).  
Hållbarheten i kristallstrukturen och upplösningen av kokristallkomponenterna är de 
två faktorerna som har betydelse för lösligheten. Kokristaller kan påverka båda dessa 
faktorer i varierande omfattning (2).   
 

 
 
 
  
          
 
          =Läkemedelsmolekyl           =Coformer 
 
Figur 1. Kokristallstruktur 
 
Fördelarna med kokristaller är flera, och med den mångfald av coformers som är 
möjliga ökar möjligheterna att skapa en läkemedelsformulering med hög 
biotillgänglighet. Intresset är stort för tekniken, och den ses som ett viktigt 
komplement till redan etablerade metoder (5). 
 

2. Syfte 
Syftet med det här arbetet är att genom en litteraturstudie  undersöka om tekniken 
med att använda kokristaller kan förbättra upplösning och löslighet av svårlösliga 
läkemedel. Har metoden några fördelar jämfört med de metoder som används idag? 
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3. Metod 

En litteraturstudie har utförts, och information har hämtats från databasen Pubmed 
och sökmotorn Google under perioden 2013-01-07-2013-03-22. Till introduktionen 
har ett antal översiktsartiklar använts (ref.nr. 1-2, 4-5) samt Aulton´s Pharmaceutics 
(ref.nr 3). I tabell 2 visas vilka sökord som använts för sökningar av originalartiklar. 
Tabellen visar även antal träffar och utvalda artiklar. 
 
Tabell 2. Sökningar efter originalartiklar inom området kokristaller 
Sökning nr. Sökord Antal träffar Antal utvalda 

artiklar 
Referens nr. 

1 Cocrystal, 
solubility, 
bioavailability 

7 1 6 

2 Methods, 
enhancing, 
solubility 
co crystals 

4 1 7 

3 Co-crystals 
bioavailability 

11 1 8 

4 Pharmaceutical, 
co-crystals, 
dissolution 

13 2 9,10 

 
Artiklarna har valts utifrån fokus på kokristallisering i allmänhet, och inte på vilken 
aktiv substans som ingått i studien.  Urvalet har begränsats med hur komplicerade 
tekniska metoder som använts för att kunna förklara metoden på ett relativt enkelt 
sätt. Resultatet borde inte ha påverkats beroende av urvalet. 
 
  

4. Resultat 
 
4.1 Kokristaller i in vivo-försök 
 
4.1.1 Förbättrad biotillgänglighet för svårlöslig läkemedelssubstans. 
 
I den här studien (6) undersöktes, med hjälp av hundar, om en svårlöslig 
läkemedelssubstans med låg biotillgänglighet (2-[4-(4-chloro-2-
fluorophenoxy)phenyl]pyrimidine-4-carboxamide), kunde förbättras med hjälp av 
kokristallisering. Metoden att använda kokristaller blev aktuell då det visade sig att 
mer traditionella metoder som exempelvis saltbildning inte fungerade med den 
aktiva substansen. För att bilda ett kokristallkomplex av den aktiva substansen och 
ytterligare en molekyl krävs en vätebindning, vilket i detta fall bildades i 
amidfunktionen tillsammans med karboxylsyror. 26 stycken karboxylsyror valdes ut 
och genomgick bearbetning i värmemikroskop. Med hjälp av organiska vätskor med 
hög kokpunkt (exempelvis metylsalicylat) kunde den aktiva substansens smältpunkt 
sänkas, och genom att variera vätskans koncentration och temperatur blev resultatet 
5 unika kokristaller. Ytterligare tekniska steg följde, med spektometri och 
röntgenstrålning för att mäta kemisk och fysisk stabilitet, samt löslighet. Den 
karboxylsyra som slutligen valdes ut att ingå i kokristallkomplexet tillsammans med 
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den aktiva substansen, var glutarsyra, som hade en hög upplösningsförmåga och 
lagringsstabilitet. Glutarsyra ingår också som en naturlig del i livsmedel. En 
överkorsningsstudie gjordes med sex stycken hundar med en washout-period på två 
veckor mellan behandlingarna. Hundarna fick antingen substansen i sin rena form, 
eller i form av kokristallkomplexet, och doseringen var 5 mg/kg och 50 mg/kg. 
Blodprov togs var 36:e timme och bland annat gjordes jämförelser mellan de båda 
doseringarna gällande Tmax, Cmax och AUC, detta visas i tabell 3. Båda doserna visade 
en förbättrad exponering hos hundarna.  Upplösningshastigheten hos de båda 
substanserna mättes också, detta gjordes in vitro i 37-gradigt (C) vatten, och visade 
sig vara 18 gånger snabbare hos kokristallkomplexet.  
 
Tabell 3 Farmakokinetiska jämförelser av substansen i sin rena form (A) och 
kokristallkomplexet med glutarsyra (omarbetad från referens 6). 
 

Doseringsgrupp Tmax (h) Cmax (ng/mL) AUC (ng h/mL) 

5 mg/kg A 13 ± 12 25.4 ± 11.4 374 ± 192 
5 mg/kg kokristall 6± 9 89.2 ± 57.7 1 234 ± 613 
50 mg/kg A 13 ± 14 89.2 ± 68.7 889 ± 740 
50 mg/kg kokristall 2 ± 0 278 ± 70.5 2 230 ± 824 

 
Författarna kunde i denna studie konstatera att användning av kokristaller 
förbättrade både biotillgänglighet och upplösningshastighet, och att resultaten visade 
att metoden att använda sig av kokristallkomplex för att förbättra en substans 
biotillgänglighet var praktiskt genomförbar. 
 
4.1.2 Kokristallkomplex med cyklodextrin hos svårlösliga läkemedel. 
 
I en studie från 2012 (7) har författarna undersökt om biotillgängligheten och 
upplösningshastigheten av karbamazepin förbättras med hjälp av ett 
kokristallkomplex bestående av karbamazepin, nikotinamid och cyklodextrin. 
Karbamazepin har lipofila egenskaper, alltså en hög genomsläpplighet i mag-
tarmkanalen, men en låg löslighet. För att mäta effekten av en centralt verkande 
substans i hjärnan användes djurförsök, vävnadsprover på hjärnan togs och 
koncentrationer av neurotransmittorer som dopamin eller serotonin gjordes. I denna 
studie mättes dopaminnivån in vivo, och det som förväntades att se var en höjning 
efter läkemedelsadministreringen. Råttorna som ingick i försöket sövdes ned och fick 
inopererat en mikrodialys-sond, som kan mäta små mängder substanser lokalt i en 
vävnad, i ventrala hippocampus. Två till tre dagar efter ingreppet administrerades 
oralt 20 mg/kg av endast karbamazepin, respektive 20 mg/kg av kokristallkomplexet 
med karbamazepin, nikotinamid och cyklodextrin. Råttorna kopplades till en 
högupplösande vätskekromatograf (HPLC) som mätte dopaminnivåerna regelbundet 
under åtta timmar. Mätningarna visade att kokristallkomplexet uppnådde de högsta 
dopaminnivåerna jämfört med ren karbamazepin, 250% över baslinjen (p<0.05). 
 
Författarna konstaterar att kokristaller bidrar till ökad löslighet, och den ökade 
upplösningshastigheten ger en bättre biotillgänglighet. Vidare konstaterades att 
mikrodialys är en bra metod när små mängder substans i en vävnad ska mätas, som 
på grund av sin långsamma upplösning och svårlöslighet ger låga koncentrationer. 
 
4.1.3   Förbättrad biotillgänglighet i tidigt stadie av 
läkemedelsutvecklingen. 
 
En studie från 2012 (8) undersökte om det i ett tidigt stadie av 
läkemedelsutvecklingen går att förutsäga formulering för att förbättra 
biotillgängligheten. Den låga lösligheten hos nya orala läkemedel innebär ett stort 
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problem, och egenskaperna hos olika substanser varierar, liksom möjligheterna att 
välja formulering. Upplösningshastighet, stabilitet, flytförmåga och 
absorptionshastighet är exempel på egenskaper som måste tas hänsyn till vid val av 
formulering. Den  termodynamiskt mest stabila sammansättningen har den önskade 
stabiliteten men är också den minst lösliga. I studien utgick författarna från ett 
flödesschema som har syftet att komma fram till en strategi för att välja den bästa 
formuleringen för prekliniska studier. Schemat börjar med en uppskattning av 
löslighet, som indelas i två punkter; 1. Att hitta en lämplig formulering för att utföra 
toxicitetsstudier och 2. Utföra en screening av lösligheten, med hjälp av buffert, 
surfaktanter, hjälplösningsmedel. Utifrån vilken koncentration i procent som löses 
(mer eller mindre än 30%) delas de in i ”låg” respektive ”hög”risk, där de med ”låg” 
risk kan användas med de konventionella metoderna, såsom saltbildning eller 
mikronisering. ”Hög”risk-kandidaterna kräver andra metoder, exempelvis 
fettbaserade system. 
 
En kristallin struktur (LCQ789) med låg löslighet och dålig biotillgänglighet   
användes  för att jämföra olika metoder. De metoder som användes var; 
- In-silico, som innebär att ett dataprogram används (GastroPlusTM) för att bestämma 
biotillgänglighet och löslighet i LCQ789 och värden som tidigare uppmätts hos råttor 
avseende AUC, Cmax och tmax matas in. GastroPlusTM kom fram till att 
biotillgängligheten skulle bli låg (2%) trots att partikelstorleken endast var 200 nm. 
-Kokristall-screening, med fyra olika lösningsmedel  och 27 coformers. Kokristaller 
är ett alternativ till den vanligare metoden, att bilda ett salt, som i detta fallet inte 
fungerar då LCQ789 är en neutral substans. Av de 27 coformers som testades hade 
mesylat goda kristallina egenskaper och förmåga att reproduceras. 
Upplösningshastigheten förbättrades dock inte vilket kunde bero på att kokristallen 
återgick till ursprungsformen för snabbt. 
-Finfördelad fast form undersöktes på tre sätt: karaktärisering och screening, in vivo, 
stabilitet.  
 
I de famakokinetiska in vivostudierna på råtta och hund visade sig kokristall endast 
ha en högre biotillgänglighet hos hund, ej hos råtta jämfört med den neutrala 
kristallina formen. Zheng et al konstaterar att om man i ett tidigt stadie använder sig 
av tekniker som kan hjälpa till att ta fram lämplig formulering och identifiera 
eventuella lösnings-och upplösningsproblem kan det bespara både tid och arbete. 
 

4.2 Kokristaller i in vitro-försök 
 
 
  4.2.1  Förbättrad upplösning och löslighet av meflokin med hjälp av 
kokristaller. 
 
Svårlöslighet och dålig absorption är egenskaper som är vanliga hos nya 
läkemedelsmolekyler. I en studie från 2012 (9) undersöktes om kokristaller förbättrar 
effekten av meflokinhydroklorid.  För att kunna bestämma vilken formulering av den 
aktiva substansen som är mest fördelaktig avseende löslighet och upplösning i in 
vivo-studier användes tidigare etablerad vetenskap och beräkningar. På grund av ett 
ökat intresse för kokristallisering som ett sätt att förbättra biotillgängligheten, finns 
det nu många nya kokristallkomplex, samt metoder för att få fram dessa. Författarna 
tror att kokristallisering kommer att bli en av de vanligt förekommande metoderna 
vid val av formulering. 
 
Sex stycken kokristallkomplex (a-f), bildade av bensoesyra, citronsyra, oxalsyra, 
sackarin, salicylsyra och bärnstenssyra, med meflokinhydroklorid, samt en tablett(g) 
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bestående av endast meflokinhydroklorid var med i studien. Samtliga av dessa sju 
granulerades, testades och preparerades på samma sätt för att sedan bli tabletter . 
Utvärderingen av tabletterna visade godkänd viktavvikelse, samt att mängden 
verksam substans låg inom godkänt intervall likaså mätningar av hållfasthet och 
friabilitet. 
 
Vätebindning är det som karaktäriserar en kokristall och i den här studien har 
kloridjon använts för att bilda denna bindning och stabilisera strukturen.  
Upplösningshastigheten mättes i simulerad magsaft och tarmvätska, efter 15 och 45 
minuter. Kokristallkomplexet med oxalsyra visade sig ha sämre upplösning än 
tabletten av ren meflokinhydroklorid i samtliga av de fyra kombinationerna; andel 
frisläppt läkemedel i procent efter 1) 15 min. i simulerad magsaft 2) 15 min. i 
simulerad tarmvätska 3) 45 min. i simulerad magsaft 4) 45 min. i simulerad 
tarmvätska. Salicylsyra visade bäst upplösning i samtliga fyra, men stor 
överlägsenhet vid tid 45 minuter i magsaft (tabell 4). 
 
 
Tabell 4. Andel läkemedel (p<0.05) frisatt, angivet i % vid 15 min. 45 min i magsaft 
och tarmvätska (omarbetad tabell från referens 9). 
 
 
 
 
 
 
Namn 
 

Andel % 
frisatt 

läkemedel, 
15 min i 

simulerad 
magsaft 

 

Andel % 
frisatt 
läkemedel, 
15 min i 
simulerad 
tarmvätska 

Andel % 
frisatt 

läkemedel, 
45 min i 

simulerad 
magsaft 

Andel % frisatt 
läkemedel, 45 

min i simulerad 
tarmvätska 

Bensoesyra 46,3 27,4 56,59 40,23 
Citronsyra 52,4 28,3 72,82 40,12 
Oxalsyra 35 27,5 56,73 40,12 
Sackarin 48,3 30,3 57,57 41,93 
Salicylsyra 67,8 29,5 84,89 44,74 
Bärnstenssyra 48,12 30,8 71,47 44,13 
Meflokinhydroklorid 39,4 26,2 58,76 40,11 
 
Med avseende på studiens resultat kommer författarna till slutsatsen att kokristaller 
ökar upplösningen, och metoden är användbar och ett alternativ vid in vivoförsök. 
Även hållbarhetsförsök visade goda resultat vilket ytterligare förstärker den positiva 
inställningen. 
 
4.2.2  Framtagning av kokristaller för att förbättra egenskaperna hos 
hydrokloridsalt. 
 
Möjligheten att modifiera en aktiv substans med hjälp av kokristallisering väcker 
stort intresse i läkemedelsutvecklingen idag. Den här studien från 2012 (10) har som 
mål att undersöka hur kokristallisering kan påverka egenskaperna hos 
fluoxetinhydroklorid, samt hur lämpliga coformers tas fram och värderas. Tio stycken 
coformers, i form karboxylsyror togs fram med hjälp av screening-teknik. Vidare i 
studien följde karaktärisering av  fluoxetin-kokristallkomplexet med PXRD-analys 
(pulverröntgen-diffraktion), där varje komplex får ett eget unikt mönster som 
bekräftar kokristallbildningen. Därefter gjordes en spektroskopisk mätning som 
visade om protonöverföring från karboxylsyran har skett eller inte, vilket visar om det 
bildats salt eller kokristall. I samtliga fall skedde ingen protonöverföring, vilket alltså 
innebär att kokristaller bildades. Kokristallerna undersöktes i mikroskop, och 
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jämfördes med vanlig kristallin form, och beroende av vilket  lösningsmedel och 
vilken karboxylsyra som var inblandad bildades varierande strukturer. Att se hur 
strukturerna förändrades hjälpte till vid framtagning av formuleringsval till en aktiv 
substans genom att man kunde förutse vissa egenskaper som var betydelsefulla för 
formuleringsvalet. Lösligheten testades i vatten, saltsyra och buffertlösning med pH 
1,2, pH 4,6 och pH 7,0. Det visade sig att lösligheten var pH-beroende och ett lägre 
pH på lösningsmedlet också gav en lägre löslighet, pKa-värdet på coformern har 
också betydelse. Jämförelse av upplösningshastigheten i simulerad tarmmiljö (30°C) 
av ren substans fluoxetinhydroklorid samt fluoxetinhydroklorid-kokristall i 
pulverform gjordes, och det var kokristall med coformern maleinsyra som visade den 
snabbaste upplösningen. Den rena substansen hade en upplösningshastighet som var 
3.38 mg cm-2 min1, och kokristallkomplexet med maleinsyra 16.33 mg cm-2 min-1. 
Författarna av studien kommer fram till att olika kokristaller skiljer sig kraftigt åt 
med avseende på upplösningshastighet och löslighet. Vidare fastslås att kokristallens 
löslighet och upplösning står i proportion till varandra, och metoden att använda 
kokristaller är ett bra hjälpmedel för förbättring av en aktiv substans egenskaper. 
 

4.3 Kokristaller i kliniska prövningar 
 
Några kliniska studier av kokristaller som läkemedelsformulering har ej gjorts, därav 
finns inte heller något preparat på marknaden idag. 
 
 

5. Diskussion 

 
Syftet med den här litteraturstudien har varit att introducera och presentera en 
metod att ta fram en läkemedelsformulering för svårlösliga substanser, samt 
undersöka om tekniken har några fördelar jämfört med de metoder som används 
idag. Tekniken ses idag som ett komplement till de konventionella metoderna, och är 
inte tänkt att ersätta någon metod. För substanser som är neutralt laddade och därför 
inte kan bli aktuella för att bilda ett salt, kan kokristalltekniken fylla sitt syfte. En 
svårighet med tekniken är att få fram lämpliga och säkra metoder för att ta fram 
coformers, det kräver någon form av databibliotek, vilket inte finns för närvarande. 
Det största hindret för att gå vidare med kliniska prövningar av kokristaller är att det 
inte finns någon definition som beskriver vad det är. Om det anses vara en ny kemisk 
sammansättning krävs säkerhetstester och toxikologiska tester enligt myndigheters 
riktlinjer. Den processen kan bli kostsam för läkemedelsföretagen, vilket gör att man 
avvaktar för att se om någon annan tar första steget. Kokristaller visar i de studier 
som gjorts att de kan förbättra lösligheten och upplösningshastigheten samt bidra till 
kemisk stabilitet. 
 
Många komplicerade, tekniska metoder används för att dels ta fram ett antal 
coformers, dels testa vilken av dessa coformers som är lämplig att gå vidare med för 
att bilda ett kokristallkomplex tillsammans med läkemedelssubstansen. 
I de studier som presenteras i resultatet avseende in vivo-försök (6, 7, 8), konstaterar 
författarna i samtliga tre studier att kokristaller har en positiv effekt på svårlösliga 
substanser. I en av studierna (8), visas att kokristallkomplexet snabbt återgår till sin 
neutrala form och därmed förbättras inte upptaget, att välja lämplig coformer är av 
betydelse för att det ska fungera bra. Vidare jämförs upptaget av fyra olika 
formuleringar, och författarna konstaterar att upptaget skiljer sig mellan djurarterna, 
men detta kommenteras inte ytterligare. Metabolismen hos hund respektive råtta ser 
inte likadan ut, och detta kan vara anledningen till skillnaden. I samtliga tre studier 
fastslås att kokristallisering är en användbar metod i tidigt stadie vid framtagning av 
nya läkemedel, samt att det resulterar i förbättrad biotillgänglighet. 
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I de studier som gjorts i in vitro-försök (10, 11) har forskarna främst fokuserat på 
vilka coformers som är lämpliga att använda i kombination med den aktiva 
substansen. I studien av Shete et al (9) utvärderas användning av 
meflokinhydroklorid i olika kokristallkomplex, och författarna försökte förutse 
möjliga vätebindningar och strukturer på de olika kokristallerna. Skillnaderna mellan 
ren meflokinhydroklorid och de sex kokristallkomplexen var inte så stora. Avgörande 
för resultatet är hur de olika karboxylsyrorna binder till meflokinhydroklorid, och det 
gick inte alltid att förutse, trots att den kemiska strukturen talade för att de skulle 
vätebinda. Författarna är positiva till kokristalltekniken som i studien visar både 
förbättrad löslighet samt bra resultat i stabilitetsstudie. 
  
I den andra in vitro-studien (10) visar kokristallkomplexen varierande resultat i 
löslighet och upplösningshastighet, beroende på vilken coformer som använts, men 
författarna är trots detta positiva till metoden och tror att den kommer att vara 
användbar framöver. 
 
Jag tror att kokristallisering kommer att bli en allt vanligare metod vid framtagning 
av nya läkemedelsformuleringar. Förmågan att förbättra biotillgängligheten är den 
stora fördelen, och det behovet är stort hos de  små, lipofila läkemedelsmolekylerna 
som blir allt vanligare. De studier som gjorts visar positiva resultat, men det finns 
frågetecken som behöver rätas ut. Nästa steg blir att utföra kliniska prövningar med 
kokristaller. 
 
 

6. Slutsats 
 
Framtagning av nya läkemedelssubstanser som idag sker i snabb takt kräver också att 
nya formuleringstekniker tas fram. Behovet av formuleringar som förbättrar 
biotillgängligheten är viktig, och i framtiden kan kokristalltekniken vara ett viktigt 
komplement. Svårigheterna verkar främst uppstå när lämplig coformer ska väljas till 
den aktiva substansen, de kemiska bindningar som man förväntar sig kan utebli. 
Detta problem borde kunna lösas med hjälp av någon form av bibliotek med  
coformers som testats.  
 
Kokristalltekniken kommer inte att ersätta de metoder som finns idag, därför går det 
inte att svara på frågan om tekniken har några fördelar jämfört med andra. Den är ett 
alternativ när andra metoder fungerar dåligt. Om vi kommer att få se kokristall i 
läkemedelsformuleringar på marknaden verkar bero på om något läkemedelsföretag 
vågar riskera att låta myndigheter utreda vilken typ av kemisk sammansättning 
kokristall är. Visar det sig att det är något helt nytt blir kostnaden för 
läkemedelsföretaget stor. 

 
 
7. Tackord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Staffan Tavelin som har kommit med 
goda råd och synpunkter under hela arbetet. Jag vill även tacka min familj för deras 
tålamod under utbildningen samt mina studiekompisar Annika Lundström och Linda 
Lundquist som stöttat och peppat under de här tre åren. 
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