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Sammandrag 
De finns många olika metoder av läkemedelsadministrering på marknaden idag, med både 
fördelar och nackdelar. Den föredragna metoden är oralt intag eftersom den är praktisk, 
smärtfri och kan självadministreras. Problemet som nu finns är att vissa 
administreringsmetoder är ineffektiva och för att läkemedelsmolekyler ska kunna vara 
effektiva, genom att kunna nå och agera på målceller, krävs höga koncentrationer av 
läkemedel vid varje dosering. Detta beror på att läkemedelsmolekyler i kroppen kommer att 
brytas ned beroende på olika faktorer och substanser - som till exempel lågt pH-värde, 
enzymer eller för att de inte är specifika - innan de har nått målcellerna. För att förbättra 
administreringsmetoderna och kunna minska koncentrationen av läkemedel för varje 
dosering, har forskarna kommit fram med nya leveransmetoder som oftast är lipid-baserade 
nanopartiklar. Lipid-baserade nanopartiklar kallas för nanocarriers (NCs).  
 
De finns många olika typer av NCs beroende på storlek, struktur och typer av material som 
används för att tillverka dem. Nanocarriers börjar användas allt oftare som 
läkemedelsadministreringsmetod eftersom de skyddar läkemedelsmolekyler i deras kärna. De 
kan bli mycket specifika genom att man tillsätter ligander på deras yta, vilket kan vara mycket 
effektivt för att kunna kontrollera frisättningshastigheten av läkemedel i kroppen och i 
kampen mot hjärnsjukdomar då de har lätt att passera blod-hjärnbarriären. 
 
 
Introduktion 
Att kunna tillverka ett läkemedel som endast agerar på målceller eller målvävnader utan att 
attackera eller skada friska celler, var en ide som formulerades för första gången år 1906 av 
Paul Ehrlich, som beskrev det här typen av läkemedel som en ”magic bullet”(Strebhardt & 
Ullrich 2008). Idag, mer än 100 år senare är detta möjligt med hjälp av nanoteknologi. 
Nanoteknologi är ett vetenskapligt område som utförs på nanoskalan och när den är 
applicerad inom medicin kallas den för nanomedicin.  
En av de största dödsorsakerna idag är cancer. Enligt den amerikanska organisationen för 
cancersjukvård (National Cancer Institute) kommer antalet cancerpatienter i världen att öka 
till 22 miljoner under de närmaste 10 åren. National Expenditure for Cancer Care uppskattar 
att i USA kommer att spenderas 150 biljoner dollar för att tillverka tillräckligt med läkemedel 
för att försöka att bota cancer. Den här statistiken kommer inte att förbättras om vi inte hittar 
en lösning för att tillverka billigare och mer effektiva läkemedel och kommer fram med 
innovativa administreringsstrategier.  
Nanomedicin kan vara svaret. Genom att arbeta med strukturer som kallas för nanocarriers, 
vars storlek bara är några nanometer (nm), är det möjligt att tillverka transportstrukturer som 
agerar specifik mot målceller och som kan transportera stora mängder läkemedel.  
Läkemedelsadministrering, refererar till olika metoder och strategier som används för att 
transportera farmakologiska substanser genom kroppen för att lindra symtom eller bota 
sjukdom. Idag finns det många olika leveransmetoder. Dessa varierar beroende på vilka 
läkemedel som ska användas och vilka sjukdomar som ska botas (Tabell 1) (Ding & Li 2017). 
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Tabell 1. Framställning av olika typer av substanser används med olika former av 
läkemedelsadministreringsmetoder, med fördelar och nackdelar.  
Läkemedelstillförsel 
 

Typ av substans Fördelar Nackdelar 

Intravenös injektion Antibiotika för 
infektioner  

100% biologisk 
tillgänglighet 

Besvär för patienten, 
krävs kvalificerad 
personal, giftig i 
höga 
koncentrationer, risk 
för överdosering   

Genom munnen Aspirin Praktiskt, 
självadministrering 

Hög koncentration 
av läkemedlet bryts 
ned i kroppen innan 
det börjar verka 

Genom ögat Pliokarpin 
(behandling av 
glaukom) 

Agerar direkt på 
administrerade area, 
självadministrering  

Upprepad 
administrering  

 
 
Ett nuvarande problem är att dagens leveranssystem inte är optimala, de befinner sig inte 
tillräckligt länge i det terapeutiska fönstret (Figur 1). Med terapeutiska fönstret menas ett 
doseringsintervall inom vilket läkemedlet är effektivt och samtidigt inte toxiskt för patienten. 
 

 
Figur 1: Frisättningsprofil av läkemedel genom att använda dagens leveranssystem 

                             
I den här artikeln kommer det att diskuteras: Vilka olika metoder av läkemedelsadministration 
som finns och vilka olika typer av problem och begränsningar de har. Vilka strategier som har 
utcecklats för att förbättra leveranssystemet, till exempel: för långtidsverkande läkemedel.  
I huvudsak kommer det att handla om nanocarriers (NCs) och att de ses som ett nytt 
läkemedelstransportsystem. Vilka typer av NCs som har funnits på marknaden, vilka nya 
nanocarriers som har börjat tillverkas och varför det behövs nya modeller. Det kommer att 
diskuteras olika viktiga begrepp inom läkemedeladministrering, som till exempel: ett riktat 
leveranssystem, kontrollerad frisättning, samt biotillgänglighet av läkemedel i kroppen. Det 
kommer att presenteras nya metoder för att bekämpa cancer med hjälp av nanocarriers och 
vilka fördelar nanocarriers har jämfört med andra typer av leveranssystem.   
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Förbättring av läkemedelsleveranssystem  
Med dagens läkemedelsleveranssystem, krävs höga koncentrationer, så höga att de kan vara 
skadliga för patienten, för att ett läkemedel ska vara effektivt. Detta beror på att de flesta 
farmaceutiska substanserna har låg biologisk tillgänglighet, kvoten av hur mycket av den 
administrerade substansen når cirkulationen, där en hög biologisk tillgänglighet betyder att en 
stor del av ämnet absorberas av kroppen. Kort halveringstid i kroppen eftersom de oftast bryts 
ned av enzymer i lever eller i blodet, innan de har nått de önskade cellerna. Farmaceutiska 
substanserna har också svårt att passera blod-hjärnbarriären - en kritisk aspekt för mediciner 
mot till exempel hjärncancer-. I de flesta fall är läkemedlen inte tillräckligt specifika så att de 
kommer att påverkar friska celler och inte bara infekterade celler, för snabb frisättning av 
läkemedlet (JEN Dolatabadi & Omidi 2016). 
 
För att minska detta problem har långtidsverkande läkemedel, som kan agerar under en längre 
period, producerats (Figur 2). 

 
Figur 2: Frisättnings profil med långtidsverkande läkemedel 

 
 
Dessa metoder gör att tiden som läkemedlet kommer att befinna sig i det terapeutiska fönstret 
kommer att vara längre. Exempel av långtidsverkande metoder är: 

• Läkemedelskombinationer: enstaka farmaceutiska produkter som blandas med 
jonbytehartser (polymerer med hög molekylvikt som innehåller funktionella grupper 
med förmåga att genomgå jonbytesreaktioner), dessa kombinationer minskar 
läkemedlens frisättningsprofil (Loftsson 2017).  

• Enterotabletter: Tabletter med överdrag av något ämne som försenar frisättandes av 
läkemedlet tills de lämnar magsäcken (Kuang et al. 2017). 

• Komprimerade tabletter: Eftersom de är komprimerade kommer frisättningsprofilens 
hastighet att minska.  

Även om problemen som tidigare nämndes kommer att minska med de här metoderna, finns 
det fortfarande begränsningar på hur bra de kan fungera: (a) oftast är frisättningsprofilen för 
kort, bara ett par timmar, (b) frisättningsprofilen påverkas starkt av miljön till exempel 
magens pH. 
Men trots att situationen är positivt och läkemedlen verkar längre än tidigare, är det ibland 
inte tillräckligt. Det är därför man strävar för att hitta bättre metoder för 
läkemedelsadministrering och på grund av detta har nanoteknologi, under de senaste åren, 
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blivit ett stort och snabbt växande forskningsfält - vilket redan har använts på många olika 
områden såsom biologi, kemi och biomedicin (Kumar et al. 2017).  
Nanopartiklar som är mellan 10 och 1000 nm (Mukherjee et al. 2009) stora består av 
mikrostrukturer, mellan 1-10 nm stora, och de finns i många olika former; nanocarriers (NCs), 
nanovectorer, nanofilamenter, nanokristaller och nanopulver (Gleiter 2000). Under den 
senaste perioden har NCs varit av specifikt intresse inom läkemedelsindustrin, då de har 
börjat användas som ett nytt leveranssystem för olika mediciner. 
 
Olika typer av nanocarriers 
Det man försöker göra idag, är att tillverka transportpartiklar för läkemedelsmolekyler som 
kan ge dem högre biologisk tillgänglighet, högre specificitet och en kontrollerad 
frisättningsprofil. För att nå de här punkterna, verkar det som om nanocarriers NCs såsom 
liposomer, polymeriska nanopartiklar, solid-phase lipids (SLNs) och nanostructured lipid 
carriers (NLCs) skulle kunna vara svaret (Figur 3) (JEN Dolatabadi & Omidi 2016). De olika 
typerna av NCs kommer kort att beskrivas, men med fokus på SLNs och NLCs eftersom de är 
de mest använda NCs i dagens läge (Figur 4). 

 
Figur 3:Teoretiska frisättningsprofilen av läkemedel genom att använda nanocarriers som leveranssystem 

 

 
Figure 4: Schematisk struktur av SLN på vänster sida och NLC på högre sida. Figuren är tagen från 
(Yingchoncharoen et al. 2016). 
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Liposomer 
Liposomer är icke-toxiska, biokompatibla, små konstgjorda blåsor som består av ett dubbelt 
lager av lipider som till exempel lecitiner eller fosolipider. De används för att transportera 
olika biologiska molekyler eller molekylkomplex i kroppen.  
De kan transportera både fettlösliga molekyler - mellan de två membranen - eller vattenlösliga 
molekyler i mitten av blåsan. Liposomer används till exempel. som nanocarrier för 
plasminogenaktivatorer (Koudelka et al. 2016). 
  
Polymeriska nanopartiklar 
Polymeriska nanopartiklar är miceller som är självbyggda i vattenlösning och består av 
sampolymerer (vilka är polymerer som i sina kedjor har olika typer av monomerer), som har 
två eller flera polymerer med annorlunda hydrofobicitet. Om micellerna tillverkas i vatten, 
kommer de att ha en hydrofob kärna som används för att lagra små hydrofoba molekyler och 
ett hydrofilt skal (Figur 5), vilket ger ett högt steriskt skydd, förmåga att inte koagulera i 
lösning. Om tillverkningen sker i en organisk lösning, kommer micellerna att ha ett hydrofobt 
skal och en hydrofil kärna, vilka kan lagra små hydrofila molekyler (Figur 6). 

 
Figur 5: Miceller som bildas av fettsyror i vattenlösning. med hydrofilt skal och hydrofob kärna. By courtesy of 
Encyclopædia Britannica, Inc., copyright 2007; used with permission. 

 
Figur 6: Miceller som bildas av fettsyror i en organisklösning, ett hydrofobt skal och hydrofil kärna. By courtesy 
of Encyclopædia Britannica, Inc., copyright 2007; used with permission. 
 
Dendrimer 
Dendrimer är grenade makromolekyler som har en storlek som kan variera från 2,5 till 10 nm. 
De kan syntetiseras från både syntetiska eller naturliga substanser, som till exempel 
aminosyror och nukleotider. De har en central struktur som kallas kärna vilken är täckt med 
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grenade strukturer som kallas för dendrons (Figur 7). Varje lager av dendrons kallas för 
generation, desto flera generationer en dendrim har desto större den här. (Lee & Yeo 2015).  
Dendrimer har viktiga egenskaper för läkemedelstransport som till exempel liten i storlek, 
multifunktionell ytkemi och stor yta. Deras specifika struktur gör det möjligt att transportera 
olika typer av molekyler via kovalenta konjugationer, elektronisk absorption, hydrofobiska 
interaktioner eller vätebindningar. Antalet generationer kommer att påverka mängden av 
molekyler som kan lagras. Dendrimer med ett högt antal generationer kommer att ge ett större 
utrymme för läkemedelsmolekyler (Wang et al. 2008). 

 
 

Figur 7: Dendrimer på vänster sida och dendrons på höger sida. Figuren gjordes av Oleg Lukin 
 

Solid-phase lipids (SLNs)  
SLNs är en typ av lipid nanocarrier som utvecklades i början av 1990 (Pardeike et al. 2009). 
De består av fasta lipider, vilka befinner sig i fast form i både rumstemperatur och i 
kroppstemperatur. Sådana typer av lipider är biokompatibla och biologiskt nedbrytbara och 
blev godkända som ”Generally recognized as safe” (GRAS) av FDA i USA (Das et al. 2012). 
Många olika lipider kan användas för att utveckla en SLN molekyl: till exempel triglycerider, 
partiella triglycerider (glycerider där inte alla fettsyror har sin hydroxid grupp esterifierad) 
fettsyror, steroider och vaxer. Olika emulgeringsmedel måste också användas för att 
stabilisera lipiders spridning i vattenlösning (Mukherjee et al. 2009).  
Det har visat sig att SLNs har många fördelar, jämfört med andra NCs som liposomer, 
miceller och andra polymera nanopartiklar, till exempel: (a) en mer specifik och kontrollerad 
frisättning av läkemedel, (b) möjlighet att transportera både vatten och fettlösliga läkemedel, 
(c) lättare och billigare att producera i stora mängder (Müller et al. 2000). SLNs används i 
dagens läge framförallt för att leverera läkemedel till hjärnparenkym (delen av hjärnan som 
består av två typer av hjärnceller neuroner och gliaceller) genom att undvika 
blodhjärnbarriären via endocytos/transcytos (Blasi et al. 2013). Denna egenskap är mycket 
användbar för att nå olika former av hjärncancer som till exempel glioblastom (Martins et al. 
2013a).  
Men även SLNs har vissa begränsningar: (a) alltför låga koncentrationer av mediciner lagras i 
kroppen på grund av perfekta kristaller som bildas i matrisen från de fasta lipiderna, då 
läkemedel lagras mellan fettsyrekedjor, mellan olika lager av lipider eller mellan 
imperfektioner i matrisen (Mukherjee et al. 2009), (b) läkemedlens frisättningsprofil kan 
ändras under lagringstiden, (c) en lipids kristaller kan ändra sin struktur, detta kan exempelvis 
leda till en ovanlig upplösningshastighet av läkemedlet i kroppen. 
 
Nanostructured lipid carriers (NLCs)  
Under de senaste åren har forskare lyckats tillverka en bättre version av SLNs som kallas för 
NLCs. NLCs består av en blandning av lipider och oljor som befinner sig i fast fas både i 
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rumstemperatur och i kroppstemperaturer som för SLNs. Blandningen av lipider i fast fas och 
oljor görs för att tillverka en imperfekt matris och genom denna kunna öka koncentrationen 
och lagringen av läkemedel (Das & Chaudhury 2010a).  NLCs har även andra fördelar 
jämfört med SLNs: (a) läkemedlens frisättningsprofil blir lättare att styra, (b) läkemedlens 
läckage under lagring är mindre än vid användandet av SLNs, (c) produktioner av flera typer 
av administreringsformer som tabletter och piller är genomförbara (Müller et al. 2002). NLCs 
används till exempel mot Parkinsons sjukdom. Det har visat sig att NLCs ger en mer 
kontrollerad administrering av läkemedlet och med specifika ytaktiva ämnen är det möjligt att 
styra nanocarriers till specifika delar av hjärnan (Hsu et al. 2010). En mer kontrollerad 
utlösning och specifik målstyrning minskar koncentrationen av läkemedel för varje dosering 
och man behöver inte ta den specifika medicinen lika ofta eftersom det stannar längre i 
kroppen. 
 
Många olika metoder används för att tillverka SLNs och NLCs: (a) Högtryckshomogenisering 
(HPH), (b) Emulsification-Sonification, (c) Microemulsion, (d) Solvent Emulsification-
Evaporation, (e) Solvent diffusion, (f) Solvent injektion, (g) Double emulsion. HPH är den 
mest använda metoden för produktion av nanocarriers i stort skala, och kommer därför att 
beskrivas i detalj i denna artikel. HPH delas upp i två kategorier, varmt HPH och kallt HPH. 
Det första steget i varmt HPH metoden är att smälta lipiderna med temperaturer mellan 5–
10°C över deras smältpunkt. Läkemedel som ska inkorporeras löses upp homogent i de smälta 
lipiderna. En varm lösning av ytaktiva ämnen i vatten fas tillsätts i blandningen av lipider och 
läkemedelsmolekyler. Blandningen görs homogen med hjälp av en high-shear mixer. Den 
varma blandningen körs genom en högtryck-homogenisator. Det sista steget repeteras tills 
man får nanodroppar i den önskade storleken. Nanodropparna kyls ned vid rumstemperatur. 
Kallt HPH använder samma process som varmt HPH. Skillnaden är att efter att ett läkemedel 
tillsatts till de smälta lipiderna, kyls blandningen ned med flytande kväve. Sen homogeniseras 
blandningen med en askberedare eller en mortel. Detta producerar mikropartiklar som tillsätts 
i en kall lösning av ytaktiva ämne i vatten fas, som till slut homogeniseras i en homogenisator 
vid låga temperaturer och högtryck. Kallt HPH används mycket för tillverkning av läkemedel 
som är hydrofila och värmekänsliga. (Das & Chaudhury 2010)  
 
 
Målinriktat läkemedelsadministrationssystem  
Nanocarriers målstyrning är ett av de viktigaste koncepten inom de olika systemen av 
läkemedelsadministration, då det finns många olika fördelar att vara målstyrd: (a) en större 
andel av molekylen som lagras i en nanocarrier kommer att frisättas i den önskade delen av 
kroppen, (b) högre intag från målcellerna och (c) lägre toxicitet, eftersom lägre 
koncentrationer av en substans kommer att behövas (Wang AZ et al. 2008).   
Målinriktat läkemedel har visat sig vara mycket effektiv inom cancerbehandling. En av de 
största utmaningarna när det gäller många behandlingar, men särskilt med 
cancerbehandlingar, är att nå maximal effektivitet genom att minska bieffekterna så mycket 
som möjligt. Detta kan nås med hjälp av att tillverka mer effektiva mediciner. En av de 
viktigaste aspekterna när det gäller nya metoder för att förbättra läkemedlens effektivitet, är 
att göra dem mer specifika. Mer specifika läkemedel hjälper att minska koncentrationen per 
dosering och samtidigt, genom att bara attackera de sjuka cellerna i kroppen. Som tidigare 
förklarats, används nanocarriers som består av lipider (NSs) idag för att tillverka målinriktat 
läkemedel. För att vara effektiva som cancerbehandling, måste NSs kunna ta sig till 
tumörsmikromiljön (TME) - delen av kroppen där tumören befinner sig - via olika biologiska 
barriärer som till exempel mononukleära fagocyter och proteiner i blodet. För att göra det 
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dekoreras NSs med derivat av polyetylenglykol (en polymer med eterbryggor) som ger NSs 
en högre sterisk stabilitet genom att producera ett hydrofilt skikt på ytan (Torchilin 2006). 
För att NSs ska bli målstyrda behöver de utrustas med specifika ligander för de biomarkörer 
som cancercellerna uppvisar. Det finns olika typer av ligander som kan användas, till 
exempel: monoklonala antikroppar, peptider, aptamerer, små molekyler och oligonukleotider 
(polymerer som består av 2-20 nukleotider, som oftast används som sonder för att matcha ett 
område där en mutation har uppstått) (Wang AZ et al. 2008).  
 
Monoklonala antikroppar är identiska antikroppar som produceras från dotterceller av en och 
samma cell via hybridisering av B-lymfocyter och tumörceller. Denna typ av ligand har 
använts mycket de senaste decennierna, men har signifikanta begränsningar eftersom den är 
en stor och komplex molekyl som kräver avancerad och dyr teknik för att vara effektiv. 
Peptider används ofta som ligander eftersom de är små i storleken, lätta att tillverka och de 
har en hög stabilitet och låg immunogenitet (förmåga att trigga immunförsvarets respons). Det 
har också blivit lättare att välja vilka peptider som ska användas i olika fall, eftersom det idag 
finns flera peptidsekvenser som kan testas genom att leta i ett av dem många genbibliotek 
som finns. Aptamerer är små nukleinsyror som binder till målcellen med hög specificitet, 
affinitet och har låg immunogenitet. De är lätta och relativt billiga att producera i stort skala 
eftersom de kan isoleras genom en kemisk process som kallas för Systemic Evolution of 
Ligands by Exponential Enrichment (SELEX) (Tuerk & Gold 1990). Olika typer av små 
molekyler används. De är billiga att tillverka och små i storlek. Ett exempel av små molekyler 
som används som ligand mot cancerceller är folsyran. Folsyran används ofta då många olika 
typer av cancer utrycker en folsyraspecifik receptor, en så kallad folatreceptor (Lu & Low 
2002). 
 
Målinriktat Läkemedel för genterapi 
Genterapi använder sig av introduktionen av nya gener i en cell för att bota sjukdomar genom 
att återställa eller tillägga specifika genuttrycksfunktioner, samt för att stimulera eller inhibera 
uttrycket av en specifik gen som är involverad i produktionen av proteiner, vilka kan vara 
inblandade i en specifik sjukdom. För att göra det har två olika typer av leveranssystem 
använts, virala och icke virala. Viral genetisk terapi använder virus för att injicera DNA i en 
målcell genom en process som kallas transduktion. Transduktion har visat sig vara väldigt 
effektiva, men användbarheten begränsas av oönskade bieffekter, som till exempel 
immunogeniska reaktioner. Därför har man börjat utforska icke-virala alternativ, som SLNs 
och NLCs. De har visat sig vara lika effektiva som virala metoder, men har flera fördelar, som 
till exempel: (a) större lastnings-förmåga, (b) högre skyddskapacitet, (c) högre stabilitet i 
kroppen, (d) de är icke toxiska och (f) lätta att producera i stor skala. För att producera NCs 
för genetisk leverans, som kallas lipoplex, används katjon-lipider. Eftersom de är positivt 
laddade på ytan kommer de att ha elektrostatiska interaktioner med negativ laddade 
nukleinsyror som DNA och RNA (Montana et al. 2007).     
 
DNA transport 
Naket DNA -DNA som inte är skyddat av ett membran- är ett effektivt verktyg för genterapi 
eftersom den är lätt att tillverka, icke giftig och har en hög stabilitet i lösning. Men om det 
inte skyddas, kommer det snabbt att elimineras från blodcirkulation efter sin administrering, 
på grund av nukleaser, enzymer som har som funktion att bryta bindningar mellan 
nukleotider. Första försöket att uttrycka ett specifikt protein (EGFP) genom att använda NCs 
för att transportera DNA gjordes året 2010 (del Pozo-Rodríguez et al. 2010). Resultatet in 
vitro visar att koncentrationen av SLN-DNA i en lösning med nukleaser är mycket högre än 
naket DNA. Experimentet gjordes också in vivo för att mäta skillnaden av EGFPs 
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koncentration i möss efter administrering av SLN-DNA och naket DNA. Experimentet har 
visat att möss som blev behandlade med naket DNA hade ingen relevant koncentration av 
EFGP, medan möss som blev behandlade med SLN-DNA hade en hög koncentration av 
EFGP även efter 7 dagar efter administreringen. Detta bevisar att SLN-DNA leveransmetod 
är mer effektiv än naket DNA eftersom SLNs skyddar DNA mot nukleaser (del Pozo-
Rodríguez et al. 2010). 
 
RNA transport 
RNA-interferens är en process där dubbelsträngat RNA (21–23 baspar) används för att 
aktivera eller tysta specifika gener som är ansvariga för olika funktioner i en cell; som 
proliferation, angiogenes, apoptos och metastasering. Sådana funktioner kan vara viktiga för 
att bota cancerceller. Men för att RNA-interferens ska vara effektivt krävs att RNA molekylen 
bara ska attackera specifika målceller för att kunna minska risken av genbaserad cell-toxicitet, 
undvika enzymatisk degradering och förhindra upptag från fagocyter. Ett sätt för att göra det 
är att använda NCs som riktat leveranssystem (JEN Dolatabadi & Omidi 2016). En studie från 
2014 (Ying & Campbell 2014) har visat hur användningen av NCs, för att transportera ”small 
interfering RNA” siRNA - små RNA bitar som består av 20-25 baspar som används för att 
blockera uttrycket av specifika gener, kan stoppa celldelning av cancerceller genom att 
inhibera kinesin spindel protein (KSP). KSP är ett viktigt protein som är ansvarigt för 
separationen av centrosomer och formationen av kärnspoler under mitos. Inhiberingen av 
KSP kommer att leda till celldöd genom att mitosen stoppas. I det här fallet används siRNA 
som angiogeneshämmare, en substans som motverkar nybildning av blodkärl genom att 
inducera apoptos i snabbväxande endotelceller för att kunna stoppa tillväxten av cancer. 
siRNA, transporterad via specifika NCs, har visat sig vara mer effektiva än andra 
leveransmetoder eftersom koncentrationen av siRNA i målcellerna är betydlig högre (Ying & 
Campbell 2014). 
 
 
Blod-hjärnbarriären  
En av de största utmaningarna för många typer av läkemedel är att nå olika delar av hjärnan 
genom att passera blod-hjärnbarriären (BBB), en kompakt sammansättning av endotelceller 
som fungerar som en genomsläpplighetsspärr för virus, bakterier och kemiska molekyler 
mellan hjärnans kapillärer och hjärnvävnaden. Många leveranssystem har svårt att 
transportera läkemedel genom BBB - mer än 98% av små läkemedels molekyler och nästan 
100% av stora läkemedelsmolekyler misslyckas att passera BBB (Pardridge 2009). Detta kan 
leda till bieffekter som uppkommer på grund av att läkemedlet frigörs och börjar verka innan 
det har tagit sig till målcellerna (JEN Dolatabadi & Omidi 2016). Det enda sättet för att kunna 
nå dessa delar i hjärnan idag är att använda ett transkraniellt administreringssystem, en 
invasiv och riskabel procedur där läkemedlet injiceras direkt i blodkärl i hjärnan. Detta tillåter 
läkemedelsmolekyler att undvika BBB barriären med hjälp av ett neurokirurgiskt ingrepp. 
Nya studier har visat, genom att använda SLNs och NLCs som leveransmetoder, hur det 
skulle kunna vara mjöligt för höga koncentrationer av läkemedel att nå målceller i hjärnan 
genom att passera BBB. SLNs har också en låg toxicitet eftersom de består av lipider och 
andra surfaktanter som lätt bryts ned av kroppen (Blasi et al. 2007). En studie från 2013 
(Martins et al. 2013) har använt SLNs för att leverera läkemedlet kampototecin till 
hjärnparenkymet för att bota gliomcancer. Kampototecin är alkaloid, det innebär att den är en 
molekyl som innehåller en amin grupp med höga koncentrationer av kväve. Kampototecin har 
en hög cytotoxicitet som har förmåga att bryta ned en målcell genom direktkontakt med 
aktiverade T-lymfocyter, lymfoida mördarceller och cytotoxiska antikroppar. Kampototecin 
har också en hög effektivitet mot olika typer av cancerceller genom att stoppa S-fasen i 
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cellcykeln via inhibering av DNA topoisomeras I, vilket kommer att inducera apoptos. Men 
även om det har visat sig att kampototecin är en effektiv substans mot olika typer av cancer, 
har den ej använts i tidigare kliniska anticancerprotokoll på grund av sin instabila struktur och 
höga toxicitet när den befinner sig lös i kroppen. För att övervinna kampototecins 
farmakokinetiska begränsningar har man använt SLNs som transportsystem. Kampototecins 
cytotoxicitet och frisättnings hastighet ökar när den inkorporerars i en SNLs – det beror på att 
målcellernas intagsförmåga av kampototecin är högre jämfört mot intaget av kampototecin 
löst i en fysiologisk lösning. Detta sker även på grund av den ringa storleken av SLNs och 
dess höga affinitet med cancercellen, som nås med ligander som finns på ytan av SLNs – och 
då speciellt med polysorbate 80. Sådana resultat bevisar SLNs förmåga att; (a) öka 
koncentrationen av kampototecin i en cancercell, (b) förlänga aktivitet av kampototecin i 
hjärnan genom att ha en specifik frisättningsprofil och (c) kunna passera blod-hjärnbarriären, 
jämfört med kampototecin i en fysiologisk lösning. Detta gör att SLN skulle kunna vara en 
stark aspirant för nya hjärnspecifika läkemedel. (Martins et al. 2013) 
 
 
Bättre halveringstid  
En annan fördel som NCs har jämfört med tidigare använda leveranssystem, är att 
läkemedelsmolekyler har en längre halverings tid i kroppen eftersom de är skyddade mot 
enzymer som befinner sig i blodcirkulationen eller i levern. En metod som används för att 
NCs ska kunna vara osynliga i kroppen, gentemot molekyler som skulle kunna påbörja en 
nerbrytningsprocess, är att markera ytan med derivat av polyetylenglykol (PEG). PEG är 
molekyler som bildar ett skyddande hydrofilt skikt på ytan av NCs som gör att 
nanopartiklarna inte aggregerar med varandra och samtidigt förhindrar interaktioner med 
plasmaprotein i blodet (Wang M & Thanou 2010a). Ett skikt av PEGs kan uppnås med olika 
metoder, men det viktiga är att beräkna koncentrationen av hur mycket PEGs som behövs, 
eftersom olika NCs har olika storlekar. Koncentrationen av PEGs varierar beroende på vilka 
nanocarriers som ska användas. För höga koncentrationer av PEGs kan förhindra andra 
ligander som befinner sig på ytan att binda till receptorer på målcellen. För att öka densiteten 
av PEGs på ytan utan att interferera med andra ligander, kan PEGs inkorporeras med en 
specifik borststruktur. Men även i det här fallet är det viktigt att ha rätt koncentration av PEGs 
på ytan, eftersom för höga koncentrationer av PEGs minskar interaktioner som NCs har med 
andra partiklar som finns blodet. En för snabb resa genom blodcirkulationssystemet kommer 
att öka koncentrationen av NCs i lever och mjälte. För liposomer till exempel, har det visat 
sig, för att nå den optimala balansen mellan tiden spenderat i blodcirkulationssystemet, 
ackumulering och internalisering i målcellerna, måste densiteten av PEGs vara 5-7%mol 
(Wang & Thanou 2010).                                                                                                                    
En av de nyaste studierna från 2017 bevisar att PEGs ger läkemedelsmolekyler, som använder 
NCs som vektor, en längre halveringstid i kroppen. Den har visat, in vitro, hur en ny NC som 
kallas för sterosom som är behandlad med PEGs befinner sig längre i cellerna än sterosome 
som inte är behandlade med PEGs (Cieślak et al. 2017). 
 
 
Frisättnings profil 
En annan viktig egenskap som NCs har är att kunna modifiera och bestämma i förväg vilken 
typ av frisättningsprofil olika läkemedel ska ha. Genom att tillverka en NC som kan vara i 
kroppen under långa perioder, till exempel i ett visst antal månader, och som innehåller den 
exakta mängden av läkemedel som krävs för behandlingen, blir det möjligt att minska antalet 
administreringstillfällen och minska risken för överdosering. Huvudsyftet med kontrollerad 
frisättning är att kunna behålla nivån av läkemedlets koncentration i blodet i det terapeutiska 
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fönstret under hela behandlingsperioden. Det finns många aspekter som påverkar frisättningen 
av ett läkemedel från en nanocarrier. Till exempel den kemiska kompositionen av 
nanocarriers, dess storlek och form, fysiska och kemiska interaktioner mellan komponenterna. 
Hur frisättningen sker från en nanocarrier är en mycket komplex process, eftersom det finns 
mer än en mekanism som kommer att påverka frisättningsprofilen. Nedan beskrivs hur 
frisättningsprofilen ser ut för olika typer av nanocarriers och nanocarriers olika strukturer, 
som till exempel hos nanogel (Lee & Yeo 2015b).  
 
Liposomer 
Det finns olika sätt för att uppnå en önskad frisättningsprofil. Wang Y et al. (2013)  har 
producerat en typ av lipogel, en mixtur mellan hydrogel och liposomer, för ett anti 
cancerläkemedel. För att styra frisättningen, används elektrostatiska interaktioner mellan det 
katjoniska läkemedlet och den anjoniska gelen. Elektroniska interaktioner utnyttjas genom att 
tillverka en liposom med sur kärna som kan protonera läkemedelsmolekylen som är 
inkapslad. Protonering av molekylen gör att det blir svårare att passera liposomernas 
membran. Användningen av den här metoden förlänger frisättningens hastighet från 1,5 
timmar - när liposomer inte används - till 16 timmar när liposomer används (Wang Y et al. 
2013). Andra metoder använder skillnaden av pH som finns i olika organeller i cellen som 
frisättningssignal.  
Yuba et al. (2013) har täckt liposomer med pH känsliga polymerer som kontrollerar 
frisättningen av läkemedelsmolekyler genom att destabilisera liposomerna, vilket sker när pH 
är under 5,5. Den här metoden har använts för att transportera ett antigent protein i cytosolen 
av dendritiska celler. När liposomen tas upp via endocytos av en dendrit-cell, blir den fångad 
av endosomer eller lysosomer som har ett pH av ungefär 5,5. När liposomen destabiliseras av 
pH-känsliga polymerer på ytan, kommer antigena proteiner att utlösas. När de antigena 
proteinerna är i cytosolen, kommer MHC klass I molekyler presentera dem för att trigga det 
adaptiva immunförsvaret. Den här metoden är användbar för att manipulera immunsystemet 
när de gäller cancerbehandling (Yuba et al. 2013).   
 
Polymeriska nanopartiklar 
Frisättningens hastighet påverkas av interaktioner mellan molekyler och kärnan i micellerna, 
som till exempel hydrofobiska och elektriska interaktioner och vätebindningar. Även i det här 
fallet finns olika metoder som kan användas för att förlänga frisättningens hastighet. Yoo & 
Park (2001) har använt ett kemiskt konjugerat system mellan micellens kärna och doxorubicin 
(en läkemedels molekyl). Det här konjugerade systemet ger micellen en mer kontrollerad och 
långsam frisättningshastighet. Det har visat sig att miceller med konjugerat doxorubicin har 
en frisättningsperiod av två veckor, medan miceller utan ett konjugeringssystem frigör 
doxorubicin i stora mängder redan i början av medicineringen (Yoo & Park 2001). För att 
styra frisättningsprofilen kan man också använda mer än en typ av interaktion mellan 
molekyler och miceller. Det finns även externa mekaniska faktorer som kan hjälpa till med 
detta, som till exempel värme, ljus, ljud vibrationer, elektricitet och magnetiska fält (Lee & 
Yeo 2015c). För att tillverka värmekänsliga miceller är viktigt att inkorporera 
temperaturkänsliga fragment i kärnan eller på skalet av micellen. Som temperaturkänsliga 
fragment används oftast polymerer som kan ha olika temperaturer som fasförändringspunkt. 
Värmekänsliga miceller används oftast som nanocarriers för att transportera 
antiinflammatoriska läkemedel, eftersom de kan ändra sin struktur och samtidigt ändra 
frisättningshastigheten i de punkter av kroppen som är inflammerade (Rapoport 2007).  
Ultraljud kan tillämpas som mekaniskt stimuli för att bryta ned nanocarriers och inducera 
frisättningen av läkemedel i specifika delar av kroppen. Två typer av ultraljud kan användas; 
kontinuerlig våg eller pulserande ultraljud. Kontinuerliga vågor producerar värme och därmed 
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kan den proceduren användas i samband med värmekänsliga miceller. Detta för att stimulera 
frisättningen av läkemedel i en specifik del av kroppen genom att höja temperaturen med 
hjälp av kontinuerliga ultraljudsvågor. Pulserande ultraljud har visat sig vara ett perfekt sätt 
att reglera frisättningens hastighet och samtidigt mängden av läkemedel som ska frigöras, 
eftersom läkemedlens frisättning i miceller med hjälp av pulserande ultraljud är reversibel 
(Husseini et al. 2002). Det har visat sig att om intervallet mellan ultraljudsbehandlingarna var 
längre än 0,5 sekunder, blev molekylerna åter-inkapslade i återställda miceller. Användningen 
av pulserande ultraljud är fördelaktig eftersom behandlingen inte är invasiv och kan bli 
fonykuserad på mjuka vävnader på olika djup, speciellt när det gäller terapi av bröstcancer 
och andra tumörer som är lokaliserade i specifika delar av kroppen (Husseini et al. 2002). 
Ljus har nyligen börjat att användas som en extern stimulus för att bryta ned miceller. Första 
försöket att producera en ljuskänslig micell gjordes år 2005 Jiang et al. (2005). Det blev 
möjligt att bryta ned en micell genom brytning av esterbindningar med hjälp av UV ljus. 
Frisättningsmetoden med användningen av ljusbehandling följer mönstret av ultraljud 
processen, för att kunna styra frisättningen av läkemedlet från micellerna genom att ändra 
intensiteten av ljuskällan (Rapoport 2007b). Nyligen har forskarna börjat att tillverka 
läkemedel i form av nanogel som ny självadministrerings metod. Nanongel består av 
tredimensionella hydrofila polymerer i nanoskala, tvärbundna med varandra. 
Frisättningsprofilen är kontrollerad via degradering, diffusion och ändring av polymerers 
storlek. Kovalenta tvärbindningar i nanogel uppnås via kemiska reaktioner som 
polymerisering av fria radikaler, bestrålning med hög intensitet och användning av enzymer. 
Utlösningens hastighet regleras via degradering. När läkemedelsmolekyler är bundna till 
polymerer i nanogelen via kovalenta tvärbindningar, sker degraderingen via enzymer eller 
olika lösningar. Det finns andra typer av bindningar som kan användas i nanogel för att 
reglera utlösningens hastighet, som till exempel fysiskt tvärbundna strukturer vilka kan 
uppnås via joniska interaktioner, kristallisering och vätebindningar. Frisättningens hastighet 
kan också regleras med fysiska stimuli som temperatur, ljus, elektricitet eller magnetiskt fält. 
Nanogel med fysiska tvärbindningar används oftare idag eftersom det har visat sig vara 
mindre toxiska (Kenawy et al. 2014 Lee & Yeo 2015). 
 
 
Diskussion 
Många farmaceutiska substanser har låg biotillgänglighet, låg halveringstid och orsakar 
bieffekter, vilka är relaterade med höga koncentrationer av specifika substanser vid varje 
tillfälle för administrering. Därför har utvecklingen av lipidbaserade nanocarriers som 
leveranssystem för terapeutiskt syfte genererat stor entusiasm. Nanocarriers har visat sig vara 
effektiva vid olika typer av sjukdomar, speciellt då det gäller cancerbehandling både in vitro 
och in vivo. Men det finns fortfarande många aspekter som kan förbättras; öka 
halveringstiden, minska behovet av antalet doseringar - vilket alltid kan anses positivt, 
speciellt för patienter som påbörjat en cancerbehandling. Öka biotillgängligheten till 100%, så 
att man inte ska behöva överskrida den minsta nödvändiga koncentrationen av ett läkemedel 
som erfordras. Öka specificiteten så att alla läkemedelsmolekyler som introduceras i kroppen 
kommer att agera mot målceller eller målvävnader. Det som är komplicerat i det här fallet är 
att hitta en balans mellan densiteten av ligander på ytan av nanocarriers och densiteten av 
molekyler som bildar ett skyddande hydrofilt skikt på ytan av NCs.  
NCs kan också vara ett effektivt medel för att motverka antibiotikaresistens, genom att bryta 
ned bakterier med olika mekanismer samtidigt som till exempel inducerad oxidativ stress, 
metaljonfrisättning och icke-oxidativa mekanismer. För att resistens i bakterier som blir 
attackerade med NCs ska uppstå, måste simultana genmutationer i samma cell ske. Därför det 
är svårt för bakterier att bli resistenta mot NCs (Wang L et al. 2017).  På marknaden finns 
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redan läkemedel som använder nanocarriers som leveranssystem. Några exempel är 
Rapamune används som immunhämmande medel, Abelcet används mot svamp infektioner, 
Epaxal används mot hepatit A och Abraxane används mot bröstcancer (Zhang et al. 2008). 
Själv tycker jag att det är viktigt att fortsätta och fördjupa forskningen inom nanomedicin för 
att förbättra nanocarriers som leveranssystem. Eftersom populationen växer varje år, är det 
viktigt att hitta ett sätt att kunna tillverka stora kvantiteter av effektiva läkemedel till ett lågt 
pris för att kunna motverka många olika sjukdomar som till exempel cancer och malaria. 
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Djurförsök i läkemedelsindustri 
Behovet av nya läkemedel är stort och kommer att växa under de närmaste åren. Detta beror 
på en snabb populationstillväxt, samt ett stigande antal av individer som lider av cancer och 
andra problem som till exempel antibiotikaresistens. Nya läkemedel måste testas och innan de 
kan testas på människor i en klinisk provning, behöver de gå igenom olika steg som 
experiment in vitro och in vivo, vilka oftast är genom djurförsök. Eftersom vissa djur har ett 
DNA som i stor utsträckning liknar människans, kan djurförsök vara extremt hjälpsamt för att 
studera effekter av nya läkemedelsleveranssystem. Dock är frågan om djurförsöks moraliska 
legitimitet väldigt komplex. Bör man inducera sjukdomar i djur för att studera hur 
nanocarriers agerar som nytt läkemedelsleveranssystem?  
I dagens läge har ingen modell visat sig vara mer precis och lik människor, när det gäller 
respons mot olika läkemedel, som hos djur. Man har kommit så långt när det gäller 
medicinteknik att det är möjligt att göra specifika tester in vitro och få samma resultat som 
man skulle fått ifall testet gjordes på djur. Men det finns inget lämpligt alternativ när det 
gäller tester som kräver levande organismer, så komplexa som hos människor. För att dra 
konkreta slutsatser om effektivitet och bieffekter av ett specifikt läkemedel, är det ett krav att 
man använder levande organismer med ett väl utvecklat cirkulationssystem och organ som 
liknar människans. Men å andra sidan tycker många personer tycker att det är omoraliskt att 
behandla djur som objekt och att de, precis som människor, har rätt att leva sina liv till fullo 
och utan lidande. Enligt Humane Society International, blir många djur som används för 
djurförsök blir utsatta för tvångsmatning, tvingad inandning, mat och vattenbrist under långa 
perioder. Andra poängterar att det också är oetiskt att låta djur lida på grund av onödiga 
försök, som till exempel Draize irritationstest, vilket används för att testa irritationsförmåga 
av skönhetsprodukter. Argument mot djurförsök är välgrundade eftersom vi lever i ett 
samhälle där vi dagligen kämpar för att alla liv ska vara lika värda och varför skulle djurens 
liv vara annorlunda? 
Personligen är jag emot användandet av djur för att testa nya läkemedel som inte är 
livsviktiga och tycker att det är dags att satsa mer pengar och resurser på att komma fram med 
nya och bättre in vitro metoder som skulle kunna användas för att testa nya substanser istället 
för djur.  
 
 
Forskningsetik 
I mitt arbete har jag använt mig av vetenskapliga artiklar från PubMed och ScienceDirect. De 
flesta artiklar som har använts har blivit tryckta i tidskrifter eller journaler som är inriktade på 
medicin och cancerbehandling. I mitt arbete har jag försökt att ge ett brett perspektiv på 
nanocarriers och försökt att ge en opartisk bedömning av alla nackdelar och fördelar som 
finns. Källor har angetts i texten där fakta presenteras. Har försökt ge en överblick om hur 
läget ser ut idag och hur jag tror att framtiden kommer att se ut. 
 


