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Sammanfattning 

För att kunna göra en oral beredningsform måste tabletten klara av den hårda miljön i 
magen. Upplösning och permeabilitet är de stora problemen vid beredning av oral tablett. De 
läkemedel som inte uppfyller kraven måste ges via annan administreringsväg.  
Nebcina finns endast som inhalation och intravenös behandling pga permeabilitsproblem. 
Patienter med cystisk fibros innebär detta tidskrävande och smärtsam behandling. En oral 
beredningsform skulle underlätta vardagen avsevärt för dessa patienter. Tiden de spar kan 
exempelvis användas till slemmobiliseringen som redan idag tar flera timmar per dag att 
utföra.  
 
Detta arbete undersöker om absorptionsförbättraren natriumkaprat kan öka permeabiliteten 
av tobramycin hos Caco-2 celler.  
Papp för tobramycin ökade från 3,72E-07 cm/s till 5,24 E-06 cm/s vid pH 7,4 från apikalt till 
basolateralt. Vilket är en 14 faldig ökning av tobramycin vid natriumkaprat som 
apsorptionsförbättrare.  
 
För att avgöra om pH har en betydelse vid absorptionen av tobramycin gjordes försök vid 
både pH 7,4 och 6,8. pH 7,4 hade 2,02 faldig ökning medans pH 6,8 hade 1,48 faldig.  
 
Effekten av natriumkaprat på Caco-2 undersöktes genom att mäta jonflödet genom 
cellmembranet. Efter 120 minuter hade motståndet genom Caco-2 cellerna ökat med 25% för 
tobramycin (10% för kontrollen), vilket tyder på att tobramycin inte ökar sin egen 
permeabiltet över Caco-2 cellmonolagret. Natriumkaprat visade minskat motstånd av 
jonflödet över Caco-2 cellerna med 92% efter 43 min. Detta resultat tyder på att 
Natriumkaprat ökar den paracellulära permeabiliteten, vilket förklarar den kraftigt ökade 
tobramycinpermeabiliteten i närvaro av natriumkaprat. Tidigare analyser av 13 mM 
natriumkaprat som apsorptionsförbättrare visar ingen toxisk effekt vid försök på Caco-2 
celler.  
Med hjälp av tre betablockerar kunde faktion absorberad (FA) för tobramycin avläsas till 
51,9%. Tidigare studier hos icke fastande möss gav fraktion absorberad (FA) på 0,48%.  
 
Tobramycins kraftiga ökning av fraktion absorberad (FA) ihop med natriumkaprat gör 
forsatta farmakokinetiska studier intressanta.  
 
 
Nyckelord: Tobramycin, Natriumkaprat, Caco-2 celler, permeabilitet.  
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1. Introduktion  

Tobramycin används vid infektioner i urinvägar, lungor eller tarm och är enligt 
biopharmaceutics classification system  (BCS) ett klass III läkemedel. Tobramycin ingår som 
standardbehandling av bakterien pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros. 
Tobramycin kan i dagsläget endast ges som intravenösa injektioner eller inhalationer p.g.a. 
dåligt biotillgänglighet vid oral administrering. Figur 1 visar tobramycins kemiska struktur. 
 

 
Figur 1. Tobramycins kemiska struktur.  

 
Inhalation av tobramycin kan ges i höga doser med låg systemisk verkan. [1] Nackdelen med 
inhalationsantibiotikan hos patienter med dålig ventilation i lungorna är att antibiotikan 
förhindras att nå avstängda delar. Därför kan efter avslutat antibiotikabehandling 
bakterierna därför snabbt föröka sig igen och ge upphov till ny infektion.  
Intravenösa antibiotikabehandlingar är tidskrävande både för patienten och för sjukvården. 
En oral tablett skulle medföra ökad livskvalité för patienterna och minskade kostnader för 
sjukvården. 
Tobramycin kan orsaka hörselskador och njurskador vid höga doser. Rekommenderade 
doser vid cystisk fibros är 8-10 mg/kg/dygn. Ibland krävs även högre doser för att få 
tillräckligt effekt. Serumkoncentration tas efter 8 timmar på tredje dagen för att säkerställa 
effektiv dos som bör ligga mellan 2-3 mg/l. [2] Dessa doser ligger långt över vad som 
rekommenderas i FASS. Trots det har inte höga koncentrationer vid enstaka tillfällen påvisat 
njurskador. [3] Långtidsanvändning med höga systemiska doser kan inte med säkerhet 
utesluta njurskador. 
Administrering av läkemedel kan ske på ett antal olika sätt men peroralt är den vanligaste 
administreringsvägen eftersom den är kostnadseffektiv, enkel att hantera samt enkel för 
patienterna att inta.  Den hårda miljön i mag-tarmkanalen leder till att många läkemedel inte 
kan administreras peroralt utan måste intas på annat sätt. Det finns några potentiella 
problem med peroral administrering. 

 "stabilitet" i mag-tarmkanalen 

 Löslighet och upplösningshastighet 

 Absorption/permeabilitet 
Stabiliteten är ett problem som man kan lösa relativt enkelt genom filmdragering av tabletter 
för pH känsliga läkemedel. Fuktkänsliga och ljuskänsliga läkemedel kan paketeras med t.ex. 
skyddande folieblister.  
Lösligheten och permeabiliteten är då de kvarvarande problemen som måste lösas för att få 
bra absorption av läkemedlet.  
Läkemedlets pKa har betydelse för läkemedlets löslighet och absorption, eftersom svaga 
baser får minskad upplösning med ökat pH. De lösta molekylerna kan  absorbera över 
tarmmembranet. De flesta läkemedel är antingen svaga baser eller svaga syror. pH i mag- 
tarmkanalen varierar mellan pH 1-8 [21]. Enligt Henderson-Hasselbach ekvation:  
 
log (A-/HA)=pH-pKa  Ekvation 1 
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Detta innebär att en svag bas på pH 5 är joniserad och upplöst i magsäcken medan i 
tunntarmen är den ojoniserad och kan absorberas. En svag syra på pH 3 är ojoniserad i 
magsäcken och nästan helt joniserad i tunntarmen. Absorptionsytan i tunntarmen är större 
vilket leder till att absorptionen är större i tunntarmen än i magsäcken även för svaga syror. 
 
Generellt sett är läkemedel med låg permeabilitet polära och har en hög molekylvikt 
(>400g/mol). [4] Genom transcellulära och paracellulära processer kan läkemedel tas sig 
över membran. Det finns tre egenskaper som begränsar och försvåra transporten över mag- 
tarmkanalen; fettlöslighet, laddning och molekylstorlek. Polära läkemedel transporteras över 
cellmembranet genom paracellulär transport eftersom de inte kan diffundera över det 
lipoidala cellmembranet. Transcellulära processer kan antingen vara passiva eller 
faciliterade. Faciliterad transport kräver energi och kan antingen vara influx eller efflux. 
Efflux transporterar ut främmande ämnen som t.ex. läkemedel samt metaboliter ut ur celler 
och organ.  
 
Vid läkemedelsutveckling är läkemedlets permeabilitet en viktig parameter. Den kan 
bestämmas genom följande metoder: 

 Caco – cellmololager 

 2/4/A1 cellmonolager 

 MDCK (Mandin Darby Canine Kidney) 

 Datasimuleringar  

 Artificiella membran  

 Djurförsök  
 
Nackdelen med Caco-2 cellmonolager är att de måste växa till sig i tre veckor innan de är 
färdigdifferentierade medan 2/4/A1 cellmonolager endast behöver 4-6 dagar för att bli 
polariserade . 2/4/A1 cellmonolager har liknade täta fogar som finns i människans tunntarm 
[5] men morfologin är annorlunda.  
MDCK celler härstammar från hundnjure och passar bra för läkemedel med passiv transport 
men har även uppvisat transportmekanismer som liknar Caco-2 cellmonolager. Tre dagar 
räcker för att MDCK ska bli färdigdifferentierade. [6] 
Datasimuleringar räknar vätebindningspotential för att avgöra om läkemedlet kan passera 
över cellmembranet via passiv diffusion.  
Artificiella membran är syntetiskt gjorda membran som används för att testa permeabiliteten 

hos läkemedel. Aktiv transport och effluxtransport kan inte studeras hos artificiella 
membran eftersom dessa membran inte har transportsystem. [7]  
Djurförsök kan anses vara oetiskta och tidskrävande. Det är svårt att ta hänsyn till variabler 
som t.ex. hur länge substansen stannar i tarmen, mortaliteten i magen, om råttan är friskt 
etc. Är variabiliteten stor påverkar det trovärdigheten av resultatet.  
 
Hög löslighet menas enligt BCS (Biopharmaceutics Classification System) när en 
läkemedelssubstans högsta styrka är löslig i 250 ml vatten vid pH 1-7,5. Hög permeabilitet är 
när en läkemedelssubstans absorption är mer än 90% av given dos. Efter dessa kriterier delar 
BCS  in läkemedel i fyra olika grupper beroende på deras permeabilitet och löslighet.  
 
Grupp Permeabilitet Löslighet 
Klass I HÖG HÖG 
Klass II HÖG LÅG 
Klass III LÅG HÖG 
Klass IV LÅG LÅG 
 
Läkemedel med dålig permeabilitet och/eller löslighet absorberas dåligt över mag- 
tarmkanalen, vissa så dåligt att de måste injiceras. Läkemedel med bra permeabilitet 
absorberas mest i början av tunntarmen medan läkemedel med dålig permeabilitet 
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absorberas längs med hela tunnarmen, där pH varierar mellan 6,6-7,5. [8] pH variationen 
kan leda till minskad permeabilitet längs med tunntarmen. [4]  
Tunntarmen är det viktigaste stället i mag- tarmkanalen där läkemedel kan absorberas 
eftersom slemhinnan inne i tunntarmen består av epitelceller som bildar veck med mikrovilli 
som förstorar absorptionsytan. [9] Absorptionsytan i tunntarmen är 200 m2 och 1 l blod 
passerar tunntarmens kapillärer varje minut. I magsäcken är absorptionsytan 1 m2 och 0,150 
L blod passerar igenom magsäckens kapillärer. Blodflödet och absorptionsytan är två viktiga 
komponenter när man undersöker permeabiliteten. [4]  
 
Det finns olika sätt att förbättra permeabiliteten. Ett sätt är att använda Pgp-hämmare för att 
förhindra efflux och ett annat alternativ är att använda absorptionsförbättrare för att öka 
permeabiliteten.  
Aktiv transport av substrat över cellmembranet kan ske i två riktningar. Det finns olika 
ämnen som orsakar efflux varav den mest studerade är Pgp (Permeability Glycoprotein). 
Pgp-hämmare används för att förhindra att substratet transporteras ut ur cellen. Absorption 
sker längs hela tarmen och det som kommer tillbaka till tunntarmen via efflux kan återigen 
absorberas.  
 
Apsorbtionsförbättrare används för att öka permeabiliteten hos klass III läkemedel. Chitosan 
har använts som absorbtionsförbättrare för tobramycin med en 2 faldig ökning av 
tobramycin hos råtta och 3.3 faldig ökning över Caco-2 cellermonolager. [10] Efflux 
undersöktes i samma studie med verapamil som hämmare av Pgp. Där kunde man inte se 
någon signifikant skillnad. Effluxförhållandet för tobramycin var 1.2 utan verapamil och 1.1 
med verapamil.  
 
Natriumkaprat används för att öppna upp täta fogar för polära substrat som transporteras 
över genom paracellulär transport. Natriumkaprat påverkar kalciumnivåerna genom 
intracellulära processer. När kalciumnivåerna ökar leder det till kontraktion av aktinfibrer 
som i sin tur påverkar E-kaderin (transmembranprotein). Cellen krymper och mellanrummet 
mellan cellerna ökar. Effekten av natriumkaprat kommer inom några minuter.  
Natriumkaprat finns naturlig i många livsmedel. Mjölk uppskattas innehålla 0,2 mM 
natriumkaprat vilket är för lite för att åstadkomma någon effekt. Koncentration för 
öppnandet av de täta fogarna vid cellstudier bör ligga mellan 10-13mM. Förutom i mjölk 
finns natriumkaprat även i kokosfett samt från nötkött 
 
Claudin och occludin är de två viktigaste extracellulära proteiner som bidrar till uppkomsten 
av de täta fogarna. Studier har gjort där man framställt peptider av 3-47 aminosyror från 
occludin som har öppnat upp de täta fogarna mellan cellerna. [11] De verkar extracellulärt 
och har kort verkningstid vilket talar för icke toxiska effekter.  
 
För att mäta permeabiliteten för olika läkemedelssubstanser används Caco-2 cellmonolager. 
Caco-2 celler har framställs från en tumör i tjocktarmen (adenokarcinom) med avsikten att 
användas för cancerstudier. [12] När det uppkom svårigheter med att få vanliga celler att bli 
differentierade riktades uppmärksamheten mot Caco-2 celler där studier visade på många 
likheter med tunntarmens epitelceller i morfologi och biokemiska egenskaper som t.ex. täta 
fogar (tight junctions) , mikrovilli, enzym och transportörer. Figur 2 visar olika transportörer 
samt enzym i Caco-2-celler. 

Figur 2. Bilden visar olika transportörer och metaboliska enzym i Caco-2 celler [13].  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=-yyzUK_APO_Z4QT-iYGQAg&hl=sv&prev=/search%3Fq%3DCaco-2%2Bcell%2Bmonolager.%26hl%3Dsv%26sa%3DX%26tbo%3Dd%26biw%3D1517%26bih%3D741&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=-yyzUK_APO_Z4QT-iYGQAg&hl=sv&prev=/search%3Fq%3DCaco-2%2Bcell%2Bmonolager.%26hl%3Dsv%26sa%3DX%26tbo%3Dd%26biw%3D1517%26bih%3D741&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.


4 
 

För att cellerna ska hinna bli färdigdifferentierade måste de odlas i tre veckor innan de kan 
börja användas. Substansen tillsätts på den apikala sidan av Caco-2 cellmonolagret, 
substansen absorberas sedan och kan detekteras på den basolaterala sidan.  
Försöken utförs på skakbord för att så mycket som möjligt efterlikna tarmens egen 
peristaltik. Peristaltiken i magen bidrar till att påskynda diffusionen till tarmytan där 
substansen sedan kan absorberas. Peristaltiken har bara betydelse för läkemedel med snabb 
absorption eftersom diffusionen av läkemedel till tarmytan tar längre tid än absorptionen 
genom tarmväggen. Om man inte använder skakbord för läkemedel med snabb absorption 
kommer det att resultera i en långsammare absorption eftersom läkemedlet inte har hunnit 
tagit sig till tarmytan. 
Den totala permeabiliteten av ett läkemedel genom Caco-2 är beroende av diffusionen till 
tarmytan, permeabiliteten genom cellerna, permeabiliteten genom filtret och slutligen 
permeabiliteten från ytan närmas filtret till lösningsmedlet i givarkammaren.  
Genom att skaka Caco-2 cellerna under experimentet tar man bort permeabiliteten i (Paq) 
diffusionen till tarmytan och kvar finns då (Pcell) permeabiliteten genom cellerna och (Pfilt) 
permeabiliteten genom filtret. Permeabiliteten kan betecknas P=1/R (R=resistans) där R 
aldrig kan gå under noll. R är motståndet som molekylerna utsätts för när de ska ta sig från 
givarkammaren till mottagarkammaren. Eftersom cellerna och filtret inte kan tas bort kan 
inte heller R bli under noll. Är det ett högt motstånd blir permeabiliteten låg och vid lågt 
motstånd blir permeabiliteten hög.  
Genom att användas sig av två olika hastigheter (100 rpm och 500 rpm) får man en rät linje 
när man sätter 1/(Ptot) permeabiliteten totalt mot 1/rmp. Där linjen skär y-axeln motsvarar 
Pcell och Pfilt eftersom motståndet i Paq är borttaget. 
 
1/ptot =( 1/Paq)+ (1/Pcell)+ (1/pfilt) [20] Ekvation 2 
  
Aktiv transport över Caco-2 cellmonolager kan studeras genom att man även mäter från den 
basolaterala sidan till den apikala sidan. Är permeabiliteten olika stor tyder det på aktiv 
transport. Är permeabiliteten större från apikala sidan till basolaterala sidan vid försök från 
apikalt till basolateralt tyder det på influx. Är permeabiliteten större från basolateralt till 
apikalt vid försök från apikalt till basolateralt tyder det på efflux.   
 
Dessa är några begränsningar med Caco-2 celler som man kan tvingas ta hänsyn när man 
analyserar resultatet för molekyler med hög molekylvikt. 

 Caco-2 cellers porradie på de täta fogarna mellan cellerna är 4,5 Å vilket är mindre än 
tunntarmens täta fogar som är 8-13 Å. [13]  

 CYP450 3A4 uttrycks lite eller inte alls i Caco-2 celler men genom transfektion av 
genen som kodar för CYP3A4 kan man få enzymet uttryckt.  

 
Eftersom tobramycin inte innehåller någon kromofor som kan absorbera ljus kan inte en UV 
detektor användas för kvantitativ analys. Tobramycinproverna analyserades istället via en 
masspektrometer (LC-MS/MS ion trap) som analyserar substanser efter deras massa över 
laddning (m/z). En negativ eller positiv spänning på 3000 volt läggs på molekylerna. Jonerna 
som bildas fragmenteras till mindre fragment dels för att säkerhetsställa att fragmenten 
kommer från den valda substansen och för att minska bruset. De joner som inte har den 
förbestämda m/z kommer lämna jonfällan eftersom miljön blir ostabil. Både analysen och 
fragmentering sker på samma ställe i en ion trap. När förhållanden ändras kan jonerna 
lämna jonfällan och nå detektorn.  
Problemet med tobramycin är att den är väldigt polär och lätt löser sig i vatten och blir då 
svår att eluera från vattnet. Tidigare försök har gjorts där man har sammanfogat tobramycin 
med en molekyl som innehåller en kromofor för att på så vis underlätta anlysen.  
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Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka om det går att öka permeabiliteten av tobramycin i 
Caco-2 celler med hjälp av absorptionsförbättraren natriumkaprat för att visa på 
förutsättningar för en oral beredningsform för tobramycin.  
 
 
 

2. Material 

12 well cell culture cluster användes vid transportförsöken.  
 
Dulbecco’s modified Eagle  medium med 10% bovint serum, 1% icke essentiell aminosyra, 
tillsammans med penicillin 100 U/ml och streptomycin 100 mg/ml, användes som 
odlingsmedium 
 
Nebcina Injektionsvätska, lösning 80 mg/m var från Meda 
 
HBSS Natriumkarbonat Merck Darmstadt användes som lösningsmedel för tobramycin 
 
HBSS Hanks Balanced Salt Solution 14025 +CaCl2+ MgCl2 kom från Gibco Life Technologies 
och användes som lösningsmedel för tobramycin 
 
Atenolol, metoprolol samt propranolol kom från Sigma-Aldrich 
 
Ammoniumacetat, myrsyra, acetonitril och kandamycin användes vid analysen. 
 
 
 

3. Metod  

 Caco-2 cellerna fick växa till sig i Dulbecco’s modified Eagle medium med 10% bovint serum, 
1% icke essentiell aminosyra, penicillin 100 U/ml och streptomycin 100mg/ml under tre 
veckor innan försöken på börjas. Mediet byttes efter 48 timmar. När cellerna började växa 
långsammare flyttades de över till en större odlingsflaska med samma odlingsmedium. 
Slutligen placerades de ut på de filter som används vid transportförsöken.   
 

Analysmetod 

Tobramycinproverna analyserades via en LC-MS/MS ion trap. 
För jonisering användes en negativ spänning med hjälp av HESI (heated electrospray). Detta 
åstadkoms av 3.5 kV , gas temperatur 200°C, kapillär temperatur 325°C. Argon 1.5 mL/min  
användes som kollisionsgas för att fragmentera tobramcyin till mindre fragment. Ett 
fragment på 324.3 Da kunde tydligt avläsas.  
20 µL av varje prov injecerades på en zic-HILIC kolonn 150 x 2.1 mm, (5 µm partikelstorlek), 
SeQuant Umeå. Mobilfas D bestod av 50 mM ammonium acetat + 1% myrsyra och mobilfas B 
bestod av acetonitril + 0.1 % myrsyra. Gradientens sammansättning under analysen 
illustreras i Figur 3.  
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Figur 3. LC-MS gradient (y-axel % av mobilfas, x-axel tid (min)) 
 
Innan analysen påbörjades förbereddes proven genom tillsättning av 150 µl av 98% 
acetonitril, 2% myrsyra och 10 µl kandamycin som IS (intern standard) till varje 150 µl prov. 
För prov med en volym på 100 µl användes 100 µl av 98% acetonitril, 2% myrsyra och 10 µl 
kandamycin.  
 
Figur 4. Till vänster visas kromatogram med topparean av tobramycin vid pH 6,8, 
apikalt till basolateralt och till höger visas produktjonspektrum för tobramycin. 

 

Karakterisering av Caco-2 med hjälp av TEER  

Flödet av joner genom Caco-2 cellmembranet mäts med hjälp av TEER (trans-epithelial 
resistance). En pluselektrod placeras i mottagarkammaren och en minuselektrod placeras i 
givarkammaren. Plusladdade jonerna vandrar till minuselektroden och negativa laddade 
joner vandrar till pluselektroden. Motståndet mäts i ohm som sedan multipliceras med Caco-
2 cellmembranet (cm2) Med ökad resistans minskar den paracellulära permeabiliteten.  
TEER-mätningen har valts att inte göras under experimentets gång eftersom cellerna kan ta 
skada under själva mätningen och ge upphov till ett felaktigt resultat.  
Cellerna flyttades över till en brunn med.2 ml HBSS basolateralt och 400 µl apikalt. Cellerna 
preinkuberades i 37°C under 15 minuter innan försöken påbörjades.  
Tre filter användes under experimentets gång. Filter 1 för tobramycin 10 mM, filter 2 för 
tobramycin 10 mM och natriumkaprat 13 mM samt filter 3 med HBSS som kontroll. Var 20:e 
minut mättes flödet av joner genom Caco-2 cellerna, detta pågick under 180 minuter. Efter 
påvisad effekt av natriumkaprat tvättades filtret med HBSS och ny mätning av jonflödet 
genomfördes efter 20 minuter och 40 minuter.  

Etablera korrelation mellan FA och Papp  

Tre betablockerare (atenolol, metoprolol och propranolol) användes för att upprätta ett 
samband mellan FA och permeabilitet i Caco-2. Detta samband kommer senare användas för 
att prediktera FA för tobramycin samt för tobramycin tillsammans med Natriumkaprat.  
Försöket utförs vid 100 rmp och vid 500 rmp för att minska det stillastående vattenlagrets 
betydelse. Detta gör i sin tur att betydelsen av Paq minskar. [14] 
Läkemedlens olika permeabilitet avgör vid vilken tid proven ska tas. Koncentrationer angivna 
i Tabell 1 tillsätts den apikala sidan av Caco-2 cellerna, varefter ett Co prov tas. Efter 
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förbestämda tidsintervall tas 6 prov från den basolaterala sidan samt ett Cd prov från den 
apikala sidan vid t6.  
 

 
Tabell 1. Uppmätning av koncentrationer 

Ämne Koncentration Löst 
ämne 

HBSS 

Metoprolol 1mM 6.84mg 9.993 ml 
Atenolol 1 mM 2.68mg 9.997ml 

Propranolol 1 mM 2.97mg 9.997 ml 
Propranolollösningen 1 µM späddes till 0.1 µM för att cellerna inte skulle ta skada.  
 
 
Tabell 2. Tidsschema och omrörningshastighet för experimentet 

Läkemedel To 
T1, rmp 

100 
T2, rmp 

100 
T3, rmp 

100 
T4, rmp 

500 
T5, rmp 

500 

T6, 
rmp 
500 

Atenolol 
0 

min 
20 min 40 min 60 min 80 min 100 min 120 min 

Metoprolol 
0 

min 
10 min 20 min 30 min 40 min 50 min 60 min 

Propranolol 
0 

min 
7 min 14 min 21 min 28 min 35 min 42 min 

 
Fyra filter användes för varje substans. 32 eppendorf rör för varje substans märkes upp. 
Cellerna flyttades över till 12 well cell culture cluster med 1.2 ml HBSS baseralt och 400 µl 
apikalt. Cellerna inkuberades i 37 grader Celsius under 15 minuter innan försöken 
påbörjades.  
Två stycken 12 well cell culture cluster per substans fylldes med 1.2 ml HBSS, hepes 26 mM, 
0,18 g Ca2CO3 och inkuberades i 15 min. 400 µl av vardera substansen tillsattes till första 
brunnen med Caco-2 cellerna. Efter givna tider flyttades cellerna till nästa brunn varefter 
prov tages från respektive brunn och analyserades via HPLC/UV-spektroskopi. Från sista 
brunnen tas även ett Cd prov på 200 µl från den apikala sidan.  
Som pH-buffert under experimentets gång användes HEPES-buffert istället för koldioxid 
som används när cellerna är i tillväxtmedlet. 
För standarkurva för atenolol, metoprolol och propranolol se bilaga 1. 
 

Tobramycin a-b vid pH 7.4 

Transporten från den apikala sidan till den basolaterala sidan studerades och enligt 
förbestämda tidsintervall togs prov från den basolaterala sidan för analyseras via LC MS/MS 
ion trap tillsammans med ett Co prov och Cd prov från den apikala sidan.  
 
Tabell 3. Beräkning av uppskattat Cr värde 

Försök 
Tid 

(min) 
mM 
(d) 

Konc d 
Beräknat 

P 
Vr A 

Beräknat 
Cr 

M 

1 30 10 
4.675 

mg/ml 
1*10-8 

1.5 
cm3 

1.12 
cm2 

6.28*10-5 
mg/ml 

1.34*10-7 

2 30 10 
4.675 

mg/ml 
1*10-7 

1.5 
cm3 

1.12 
cm2 

6.28*10-4 
mg/ml 

1.34*10-6 

0.234 ml av 80 mg/ml blandas med 3.766 ml HBSS och pH justeras till 7.4  
Beräkning av Cr (koncentration i givarkammaren) gjordes genom att anta att p 
(permeabiliteten) var 10-8 och 10-7. Sedan löstes p ut från ekvationen:  
 
P=(K*Vr)/A.   Ekvation 3  
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Genom ekvationen  
K (lutningen)=(Cr/Cd)/Dt  Ekvation 4 
 
löstes Cr ut. Genom att sätta Dt (tidsintervallet) till 30 minuter och Cd 
(mottagarkoncentrationen) till 4,675.  
Ett beräknat Cr värde erhålls då på 6.28*10-5 mg/ml samt 6.28*10-4 mg/ml. 
 
En standardkurva upprättades för tobramycin med avsikt att användas för bestämning av Cr. 
Se bilaga 2 
 

 
Tabell 4. Tidsintervall och omrörningshastighet 

Läkemedel To 
T1, 

rmp 
100 

T2, 
rmp 
100 

T3, 
rmp 
100 

T4, 
rmp 
100 

Tobramycin a-b 
0 

min 
30 min 60 min 90 min 

120 
min 

 
Fyra filter användes för tobramycin a-b. Cellerna flyttades över till 12 well cell culture cluster 
med 1.2 ml HBSS baseralt och 400 µl apikalt. Cellerna inkuberades i 37°C under 15 minuter 
innan försöken påbörjades. 400 µl av 10 mM tobramycin tillsattes apikalt. Efter givna 
tidsintervall tog 500 µl basolateralt och överfördes till uppmärkta eppendorfrör för analys 
med LC-MS/MS. Provet ersattes med 500 µl HBSS.  
 

Tobramycin a-b i närvaro av Na-kaprat vid pH 7.4 

Transporten från den apikala sidan till den basolaterala sidan studerades under inverkan av 
Na-kaprat.  
Efter tillsättning av tobramycin och Na-kaprat tas ett Co prov från den apikala sidan.  
Enligt förbestämda tidsintervall tas prov från respektive brunn var 30 min under 120 min 
och analyseras via LC MS/MS. Tillsammans med sista provet från basolaterala sidan tas ett 
Cd prov från apikala sidan för beräkning av massbalansen. 13 mM Na-kaprat används för att 
undersöka Na-kaprat betydelse för den paracellulära transporten. För att undvika utfällning 
av natriumkaprat innehåller inte lösningen med natriumkaprat kalcium eller magnesium. 
[15] För att kunna avgöra Na-kaprats effekt på den paracellulära transporten utförs 
experimentet med 100 rpm under hela försöket. 
  
0.584 ml av 80 mg/ml blandas med 9.416 ml HBSS för en koncentration på 10 mM samt pH 
justeras till 7.4.  
0.02914 g natriumkaprat blandas med 9.971 ml HBSS utan kalcium och magnesium.  
8.667 ml av 13 mM lösning blandas med 0.584 ml tobramycin 80mg/ml och 0.749 ml HBSS 
utan kalcium och magnesium.  
Fyra filter användes för tobramycin a-b. Cellerna flyttades över till en brunn med 1.2 ml 
HBSS med MgCl2, CaCl2, hepes 25mM och 0.18g Na2CO3 baseralt och 400 µl apikalt. 
Cellerna inkuberades i 37 grader celsius under 15 min innan försöken påbörjades.  
0.4 ml av 13mM natriumkaprat, 10 mM tobramycin tillsättes apikalt. Efter bestämda 
tidsintervall tas 500 ml basolateralt till uppmärkta eppendorf rör och ersätts med 500 ml 
HBSS med MgCl2, CaCl2, hepes 25mM och 0.18g Na2CO3. Utan kalcium och magnesium 
basolateralt dör cellerna efter en halvtimme.  
 

Tobramycin aktiv transport? Caco-2 a-b och b-a vid pH 7.4 

För att avgöra om det förekomma aktiv transport studeras transporten från den basolaterala 
sidan till den apikala sidan. Om transporten mellan apikal till basolaterala sidan är samma 
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som transporten mellan basolateral till apikal tyder det på att ingen aktiv transport skett. 
Lösningen från på den apikala sidan byts ut efter provtagningen enligt förbestämda 
tidsintervaller på 30 min. 1.2 ml 10 mM tobramycin tillsättes basolateralt och 0.4 ml HBSS 
tillsättes apikalt. Enligt förbestämda tidsintervall tas 100 µl apikalt till uppmärkta eppendorf 
rör för analys och ersätts med 100 µl HBSS. Ett Co och Cd prov tas från den basolaterala 
sidan för beräkning av massbalansen.  
 
pH-beroende permeabilitet                                                                                                      
För att mäta om pH har inverkan på permeabiliteten utfördes tre experiment. 
Tobramycin mäts från apikala till basolaterala sidan samt basolaterala till 
apikala sidan studeras och tobramycin mäts tillsammans med natriumkaprat 
från apikala till basolaterala sidan vid pH 6.8. Testen utfördes på samma sätt 
som vid pH 7.4.  

 

4. Resultat 

Karakterisering av Caco-2 med hjälp av TEER  

Man vet sedan tidigare studier att tobramycin inte kan ta sig över cellmembranet eftersom 
molekylen är för polär. [10] 
Efter två timmar ökade motståndet med 25% för 10 mM tobramycin. För HBSS ökade 
motståndet med 10%. För tobramycin tillsammans med 13 mM natriumkaprat sjönk 
motståndet med 92%. Efter 43 min ansågs motståndet så litet att experimentet avbröts. 
Cellmembranet tvättades med HBSS för att se om cellerna kunde återhämta sig. Efter 103 
min efter experimentets start hade TEER sjunkit till 1.9%. Ökade till 2.6% efter 123 min. 
Någon längre återhämtningsstudie utfördes inte. 
 
 
Diagram 1. Mätning av TEER för tobramycin (blå), tobramycin+natriumkaprat (röd) 
och HBSS ( grön) 

 

Etablera korrelation mellan FA och Papp  

Resultat från olika laboratorium kan skilja sig åt beroende från vilken cellinje som cellerna är 
hämtade [12]. Eftersom tobramycin absorberas långsamt över Caco-2 cellerna har inte 
omrörningshastigheten någon betydelse för bestämning av FA, därför kan man använda data 
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som framtagits från experiment under omrörning för att etablera en korrelation mellan FA 
och Papp. 
Diagram 2 Bestämning av FA för propranolol (lila) , metoprolol (röd )och atenolol 
(svart). 

 
 
Läkemedel klassificeras i tre grupper beroende på deras permeabilitet. FA 0-20 är dåligt 
absorberade läkemedel, 20-80 har bra absorbtion och 80-100 har fullständig absorbtion över 
Caco-2 cellmembranet. Atenolol absorberas bra och propranolol och metoprolol absorberas 
fullständigt. Topramycin med natriumkaprat hamnar på ett FA mellan 20-80 %. Utan 
natriumkaprat hamnar tobramycin troligen på ett FA mellan 0-20%. Data under 54% i FA 
återfinns inte.  

Tobramycin  

Vid kumulativ fraktion har inte hänsyn tagits till avlägsnande eller tillsats av vätska. 
Tobramycin har en kumulativ fraktion från apikalt till basolateralt vid 60 och 120 minuter på 
7,65E-04 respektive 2,21E-03 vid pH 7,4. Vid pH 6,8 är den kumulativa fraktionen vid 60 
och 120 minuter 6,00E-04 och 1,87E-03 vid apikalt till basolateralt. Den kumulativa 
fraktionen från 60-120 minuter har ökat med 44,5% jämnfört med den kumulativa 
fraktionen från 0-60 minuter.  
 

 
Diagram 3. Tobramycin vid pH 7.4  
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Diagram 4. Kumulativ fraktion vid 
pH7,4.

 
 
 

 
Diagram 5. Kumulativ fraktion vid pH 6,8. 
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Diagram 6. Kumulativ fraktion vid pH 6,8 

 
 
 
Tobramycin a-b i närvaro av Na-kaprat 
Kumulativ fraktion för tobramycin tillsammans med absorptionsförbättraren natriumkaprat 
vid 60 och 120 minuter är 5,46E-03 och 2,76E-02.  
 
 
Diagram 7. Mätning av tobramycin i närvaro av natriumkaprat vid pH 7,4. 
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Diagram 8. Kumulativ fraktion för försök 1-3 

 
 
 
Diagram 9. Papp för tobramycin och tobramycin+natriumkaprat 

 
 
 
 
Tabell 9. Papp för tobramycin 

Prov Papp Relativ standardavvikelse 
Tobramycin A-B pH 7,4 3,72E-07 cm/s 13% 
Tobramycin B-A pH 7,4 7,51 E-07 cm/s 56% 
Tobramycin A-B pH 6,8 3,05 E-07 cm/s 48% 
Tobramycin B-A pH 6,8 5,09 E-07 cm/s 35% 
Tobramycin + Na-kaprat pH 
7,4 

5,24 E-06 cm/s 36% 
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Beräkningar 
Permeabilitet (Papp) beräknas utifrån (k*Vr)/A varav k (lutningskofficienten) avläses från 
lutningen av Cr/Cd (koncentration i givar- mottagarkammaren) kumulativ/tiden. Cr/Cd 
kumulativ beräknas från Cr/Cd+Cr/Cd kumulativ. Cr/Cd beräknas från koncentrationen av 
det som transporteras inom tidsintervallet och koncentrationen som fanns i 
mottagarkammaren. (Koncentrationen transporterad/koncentration i början av 
tidsintervallet). Mol i givarkammaren beräknas utifrån antal mol som fanns i givarkammaren 
från föregående tidsintervall – antal mol som har transporteras till mottagarkammaren. Mol 
transporterad beräknas från antal mol som är uppmätt – antal mol som fanns i början av 
tidsintervallet. Antal mol i början av tidsintervallet beräknas genom att ta antal mol som 
transporteras – antal mol som var uppmätt i föregående tidsintervall.  
A=1,13 cm2 

Tobramycin aktiv transport? Caco-2 a-b och b-a  

 
Tabell 10. Bestämning av aktiv transport 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Diskussion 
 
Syftet med dessa försök var att undersöka om tobramycins permeabilitet kunde öka vid 
inverkan av absorptionsförbättraren natriumkaprat.  
Tobramycin + natriumkaprat ökade absorptionen till 52 %. Enligt tidigare studier har 
ökningen varit 2.0 % vid försök på råtta och 3,3 % vid försök på Caco-2 celler. Den kraftigt 
ökade absorptionen i denna studie kan bero på natriumkaprats öppning av de täta fogar som 
finns mellan cellerna.  
Om tobramycin reagerar med magnesium och/eller kalcium skulle det förhindra 
absorptionen av tobramycin genom att tobramycin komplexbinder och ger en utfällning, 
vilket också observerades vid pH 6,8.  
TEER-mätningarna indikerar också att natriumkaprat påverkar de täta fogarna mellan 
cellerna genom det kraftigt minskade motståndet över Caaco-2 cellerna. Från TEER 
mätningarna kunde man tydligt se att tobramycin inte påverkar permeabiliteten över Caco-2 
cellerna. Däremot gav TEER-mätningen från natriumkaprat en kraftig ökning av jonflödet. 
Enligt tidigare analyser påverkar inte natriumkaprat permeabiliteten för Caco-2 cellerna vid 
TEER mätningar. En anledning till det minskade motståndet i denna studie kan vara att 
temperaturen inte var optimal för Caco-2 cellerna under experimentets gång.  
Alla tre försöken gjordes med tre minuters mellanrum. Hade experimenten gjorts åtskilda 
från varandra hade värmeskåpet kunnat hålla 37 grader under hela experimentets gång.  

Tobramycin Papp Efflux 

Apikalt- 
basolateralt 

pH 7,4 
3,72E-07  

 
 

2,02 
basolateralt- 
apikalt pH 

7,4 
7,51E-07 

Apikalt- 
basolateralt 

pH 6,8 
3,05E-07 

 
 

1,67 
basolateralt- 
apikalt pH 

6,8 
5,09E-07 

 



 15 

En annan möjlig åtgärd för att få stabilare TEER-mätning skulle kunna vara att förbehandla 
Caco-2 cellerna med natriumkaprat i 15 minuter istället för att tillsätta både natriumkaprat 
och tobramycin samtidigt eftersom natriumkaprat verkar inom några minuter. [18]. 30 mM 
natriumkaprat har används som förbehandlar på 16HBE14o (Human epitelceller i 
luftvägarna). och MDCK (Madin-Darby njurceller från hund) under 5 min till 50 Ω/cm2. 
Efter 24 timmar hade cellerna återhämtat sig till 108% av kontrollvärdet. Detta indikerar att 
det troligen är värmen som orsakat det minskade motståndet över Caco-2 cellerna för 
natriumkaprat.  
 
För att kunna analysera tobramycin behövs en känslig och selektiv analysmetod. Substanser 
som har kromoforer kan analyseras via UV men eftersom tobramycin inte har kromoforer 
kan inte denna analysmetod användas. I tidigare studier har det varit vanligt med 
derivatisering av tobramycin för att underlätta analysen via HPLC. Eftersom det inte fanns en 
färdig analysmetod att använda vid analysen av tobramycin fick en ny analysmetod tas fram. 
Tobramycin är polär och löser sig lätt i vatten vilket innebär att den är svår att eluera ut från 
HPLC-kolonnen utan att använda tillsatser som stör analysen.  
 
Anledningen till Co och Cd koncentrationerna blev låga vid analysen kan eventuellt förklaras 
av sänkt lösligheten för tobramycin genom tillsats av acetonitril. Lösningen blir då 
övermättad vid höga koncentrationer. Co och Cd provet för tobramycin skulle ha spätts 100 
gånger vilket missades. Detta ledde troligen till för låga koncentrationer eftersom topparean 
inte kunde avläsas korrekt. Joner i lösningsmedlet är en annan tänkbar orsak till de låga 
koncentrationerna för Co och Cd proverna. Jonerna i lösningsmedlet kan ha interagerat med 
tobramycin som därför inte kunnat detekteras.  
 
Permeabiliteten är beroende av pH och eftersom början av tunntarmen har ett pH på 6,5 
medan slutet av tunntarmen har ett pH på 7,5 undersöktes tobramycin vid två olika pH för 
att se om pH kunde ha en avgörande betydelse för permeabiliteten. Ingen betydande skillnad 
mellan de olika experimenten kunde dock iakttas.  
Ett något större efflux kunde ses vid pH 7,4 än vid pH 6,8. Eftersom absorptionen sker längs 
hela tarmen är det osäkert hur stor betydelse detta har för absorptionen av läkemedlet.  
Ingen pHjämförelse gjordes vid närvaro av natriumkaprat eftersom Caco-2 cellerna skulle 
kunna ta skada av att inte ha magnesium och kalcium närvarande basolateralt.  
 
Omrörning användes för att efterlika tarmens rörelse hos människan. Omrörning har 
betydelse för absorptionen eftersom det påverkar diffusionlagret närmast cellagret.  
För läkemedel som absorberas snabbt över cellmonolagret är diffusionen det 
hastighetsbestämmande steget medan för dåligt absorberade läkemedel är absorptionen över 
cellagret det hastighetsbestämmande steget.  
Tobramycin absorberas dåligt över cellmembranet vilket skulle innebära att omrörningen 
inte skulle ha någon avgörande betydelse men för att utesluta omrörning som en 
betydelsefull variabel vid jämförelse mellan tobramycin och tobramycin +natriumkaprat 
användes omrörning vid båda försöken.  
Hade man ändrat omrörningens hastighet under experimentets gång hade man inte kunnat 
avgöra om det är natriumkaprat som orsakat effekten eller om det är för att omrörningens 
hastighet har ökat, därför valdes samma hastighet under hela experimentets gång.  
 
Utifrån Cr/Cd kumulativ fraktion mot tiden kan man se att lutningen blir högre efter 60 
minuter vilket skulle tyda på att natriumkaprats betydelse har ökat. Samma fenomen kan ses 
för tobramycin utan natriumkaprat vilket skulle tyda på att absorptionen ökar efter 60 
minuter. En förklaring skulle kunna vara att diffusion till celllagret har betydelse. Ökad 
omrörningshastighet skulle kanske jämna ut skillnaderna mellan tidsintervallen, men 
tidigare studier talar för att omrörningshastighet inte har någon betydelse för läkemedel med 
dålig permeabilitet.[19] En annan anledning skulle kunna vara att Caco-2 cellerna började 
må sämre men TEER-mätningen motsäger detta med ökat motstånd efter 120 minuter för 
tobramycin.  
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Co och Cd prov togs med avsikt att användas för uträkning av massbalansen. Eftersom 
proven inte späddes erhölls felaktiga värden. Vid antagandet att Co skulle vara 10 mM 
tappades kontrollen över koncentrationerna, eftersom Co från analysen inte överensstämde 
med antagandet.  
 
Hur bra är då Caco-2 celler vid jämförelse med in vivo studier?  
Caco-2 celler är en bra första metod för bedömning av mukosal cytotoxicitet hos framtida 
orala läkemedel. De är billigare, enklare och mer etiskt lämpade än djurförsök. De har många 
likheter med människans tunntarm som transportproteiner, efflux och enzymer.  
Det kan vara svårt att jämföra olika studier gjorda på Caco-2 celler eftersom resultatet 
påverkas av hur cellerna förvararas, odlas och vilken cellinje de kommer från. Vilket pH samt 
kompositionen av mediet kan påverka differentiering, motilitet, proliferation av Caco-2 
cellerna samt filtret som Caco-2 cellerna odlas på kan skilja sig i porstorlek och ge olika 
TEER-värden. [12] 

 
Något man inte kan avgöra med hjälp av Caco-2 celler är tex histologiska förändringar. 50 
mM uppvisade toxicitet hos Caco-2 cellerna men inte i in vivo studier. Anledningen till detta 
tros bero på natrimkaprats begränsade kontakt med slemhinneytan, absorptionen av 
natrimkaprat är kort och tiden tarmen utsätts för natiumkaprat är kortare vid in vivo försök  
jämnfört med in vitro studier. [18] 
 
Säkerhet och effekt av natriumkaprat som absorptionsförbättrare har studeras i många 
artiklar. [18]. Caco-2 celler och djurförsök kan enbart vara vägledande i att förutsäga toxicitet 
och effekt hos människan. För att fastställa effekt och toxicitet hos människa måste kliniska 
studier utföras.  
Natriumkaprat har används som absorptionsförbättrare i doktacillinsuppositorier för att öka 
biotillgängligheten av ampicillin. I en klinisk studie ökade natriumkaprat ampicillin Cmax 
med 2.6 gånger. Reversibel skada på slemhinnan kunde ses, dock var det osäkert vad som 
åstadkom denna skada.  
Oral beredning av antisence oligonukleotiden (består av 15-25 baspar som binder till mRNA) 
tillsammans med natriumkaprat i modifierad frisättning visade på en ökning av FA med 12%, 
vid antagandet att oligonucleotiden skulle ha ett FA på noll utan natriumkaprat. Den orala 
berednigen tolererades väl av patienterna och inga oönskade effekter kunde ses.   
Natriumkaprat absorberas snabbt med ett Tmax på 10 minuter, verkningstiden är kort vilket 
talar för en icke toxisk effekt.  
500 mg/kg natriumkaprat under 150 dagar tolererades väl av råtta. 1g av natrimkaprat under 
7 dagar testades på hund för att undersöka negativa effekter vid upprepad dosering. 
Hundarna uppvisade inga negativa effekter.  
Hög koncentration av natriumkaprat kan förhindra infiltration av mikroorganismer genom 
att hämma tillväxt och minskar vidhäftning av bakterier till cellmembranet. Däremot kan 
natriumkaprat öka translokationen av virus. Studier för genterapi vid cystisk fibros visade att 
natriumkaprat ökade translokation av adenovirus. Vid koncentrationen över CMC (kritisk 
micellkoncentration) vid  samtidig administrering av AdlacZ (adenovirus) förhindrades gen 
transfektion genom interaktion mellan natriumkaprat och AdlacZ. 
 
Vilket fyllnadsmedel som tabletten innehåller kan vara avgörande för natriumkaprats effekt. 
När natriumkaprat användes som apsorptionsförbättrare för hEGF (Human epidermal 
growth factor ) ensamt ökade absorptionen med 0 % men tillsammans med CMC Na 

(sodium carboxymethyl cellulosa ) ökade FA till 68 %.  
Koncentrationen måste vara högre än vid in vitro försök pga den minskade kontakten med 
cellytan.  
Natriumkaprats egenskaper i lösning är beroende av pH, jonstyrka och temperatur. Vid CMC 
börjar bildandet av miceller medan surfaktantkoncentrationen är som högst. Blir 
koncentrationen högre ökar andelen miceller medan surfaktantkoncentrationen minskar. 
Saline vid 29 °C har ett CMC på 140 mM medan HEPES utan kalcium och magnesium har ett 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kritisk_micellkoncentration
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kritisk_micellkoncentration
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CMC på 13 vid rumstemperatur. Eftersom det är surfaktant som står för en del av effekten är 
det viktigt att tänka på vilken jonstyrka, temperatur och pH bufferten har. Natriumkaprat 
kan påverka tarmepitelets integritet under CMC och frisätta intracellulära mediatorer 
men denna verkningsmekanism är inte fullständigt utredd.  
Tunntarmen innehåller mer vätska än tjocktarmen vilket är viktigt att ta hänsyn till när man 
bestämmer koncentrationen på tabletter/suppositorier för att få rätt koncentration vid 
verkningsstället. 
 
10 mM tobramycin ihop med natriumkaprat gav efter 120 minuter ett medelvärde på 0,16 
mM absorberad. Normaldos vid cystisk fibros är intravenös behandling är 600 mg/dygn. 
Utifrån denna studie skulle det innebära att tabletten måste innehålla minst 80 mM 
tobramycin för att kunna absorbera effektiv dos över Caco-2 cellmonolagret. Tabletten bör 
vara modifierad så att frisättningen både är omedelbar och fördröjd eftersom 
verkningsgraden för natriumkaprat är snabb. Tobramycins permeabilitet påverkas i hög grad 
av mat. En studie har gjort där man jämförde biotillgängligheten hos möss både i fastande 
och icke fastande tillstånd. De möss som hade fastat i 15 timmar ökade FA till 12,40 % medan 
icke fastande möss hade ett FA på 0,48 %. Anledning till det ökade FA antogs bero på ökad 
paracellulär transport av joner och makromolekyler vid fastande tillstånd. [16] För att öka 
permeabiliteten ytterligare borde man rekommendera att tobramycin tas på fastande mage.    
 

6. Slutsats  

Enligt analyserna från denna studie skulle natriumkaprat vara en bra kandidat för att öka 
biotillgängligheten för tobramycin via oral administrering. En 14 faldig ökning av Papp vid 
natriumkaprat som absorptionsförbättrare borde kunna bidra till ytterliggare 
farmakokinetiska.  
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9. Bilaga 1 

Tabell 3. standardkurva för Metoprolol 

Koncentration HBSS Metoprolol M 
1oo µM 3.6 ml 0.4 ml av 1mM 1,46E-04 
50 µM 2 ml 2.0 ml av 100 µM 7,30E-05 
10 µM 3.2 ml 800 ml av 50 µM 1,46E-05 
5 µM 2.0 ml 2.0 ml av 10 µM 7,30E-06 
2.5 µM 2.0 ml 2.0 ml av 5 µM 3,65E-06 
1.25 µM 2.0 ml 2.0 ml av 2.5 µM 1,83E-06 
1 mM. 6.85 mg metoprolol tartrat salt löses i 9.993 ml HBSS 
 
Tabell 4. standarkurva för Atenolol 

Koncentration HBSS Atenolol  M 
1oo µM 3.6 ml 0.4 ml av 1mM 3,75E-04 
50 µM 2 ml 2.0 ml av 100 µM 1,88E-04 
10 µM 3.2 ml 800 ml av 50 µM 3,75E-05 
5 µM 2.0 ml 2.0 ml av 10 µM 1,88E-05 
2.5 µM 2.0 ml 2.0 ml av 5 µM 9,39E-06 
1.25 µM 2.0 ml 2.0 ml av 2.5 µM 4,69E-06 
1 mM. 2.99 mg atenolol löses i 9.997 ml HBSS 
 
Figur Tabell 5. standardkurva för Propranolol 

Koncentration HBSS Propranolol M 
1oo µM 3.6 ml 0.4 ml av 1mM 3,38E-04 
50 µM 2 ml 2.0 ml av 100 µM 1,69E-04 
10 µM 3.2 ml 800 ml av 50 µM 3,38E-05 
5 µM 2.0 ml 2.0 ml av 10 µM 1,69E-05 
2.5 µM 2.0 ml 2.0 ml av 5 µM 8,45E-06 
1.25 µM 2.0 ml 2.0 ml av 2.5 µM 4,23E-06 
1 mM. 2.99 mg Propranolol hydroklorid löses i 9,997 ml HBSS 
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10.Bilaga 2 

Tabell 7. Standarkurva för Tobramycin 
Koncentration HBSS Tobramycin 

lösning 
M 

1mg/ml 3.950 ml 50 µl av 80 mg/ml 2.14 *10-3 
10 µg/ml 3.960 ml  40 µl av 1 mg /ml 2.14 * 10-5 
5 µg/ml 2 ml 2 ml av 10 µg/ml 1.07*10-5 
2.0 µg/ml 2.4 ml 1.6 ml av 5 µg/ml 4.28 *10-6 
1.75 µg/ml 0.5 ml 3.5 ml av 2.0 

µg/ml 
3.74*10-6 

1.50 µg/ml 0.571 ml 3.429ml av 1.75 
µg/ml 

3.21*10-6 

1.25 µg/ml 0.667 ml 3.333 ml av 1,5 
µg/ml 

2.67*10-6 

1 µg/ml  0.800ml 3.2 ml av 1.25 
µg/ml 

2.14*10-6 

0.75 µg/ml  1 ml 3 ml av 1 µg/ml 1.60*10-6 
0.5 µg/ml 1.333 ml 2.667 ml av 0.75 

µg/ml 
1.07*10-6 
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