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Hur beter sig inhalerad medicin i lungorna? 

När man är sjuk eller i fara för att bli det måste man oftast ta medicin. Medicin kan intas på flera 
olika sätt. Den kan sväljas, appliceras på huden, injiceras direkt in i blodet eller inhaleras. Att 
inhalera medicin är vanligt vid de tillfällen där sjukdomen är relaterad till lungorna som vid 
exempelvis astma. Det är i detta tillfälle en fördel att inhalera medicinen, för då kan medicinen 
verka direkt där den behövs. 

Att utveckla nya mediciner tar flera år. Orsaken till detta är att när en ny medicin ska kunna 
godkännas måste den genomgå många tester. Testerna ska försäkra oss som använder medicinen att 
den inte är farlig för oss (oönskade biverkningar) och att den är effektiv. Läkemedelsföretag 
använder därför mycket tid på att testa nya mediciner.  

I mitt examensarbete samarbetade jag med AstraZeneca, som är ett läkemedelsföretag. Mitt uppdrag 
var att utveckla en ny metod för att testa hur inhaleringsmedicin upplöses när den kommer ner i 
lungorna. Som socker löser sig i varmt vatten, löser medicinen sig när den kommer ned till 
lungorna. Det är viktigt för att medicinen ska verka i lungorna.  

Det finns olika metoder för att mäta dessa kemiska egenskaper i inhalationsmedicin. Metoden jag 
utvecklade var en vidareutveckling av en metod som använder flöde av vätska igenom ett filter med 
läkemedlet på, därav namnet Flow-Through dissolution method. Metoden visade sig att vara en 
snabbare och billigare metod och den kan därför bli en ersättning för metoder som redan finns. Det 
är nödvändigt för läkemedelsföretaget att utföra testerna för att fortsätta processen i utvecklingen av 
medicinen och därför är det av stort värde att testerna är snabba och billiga. Läkemedelsföretagen 
har behov av att utveckla nya testmetoder som denna och att utveckla testmetoder för läkemedel är 
därför en stor del av jobbet för molekylärbiologer. 
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Abstract 
In this project a method to evaluate the dissolution rate of inhaled drugs was established. The method 
consisted of two steps; collection of the lung dose using the NGI impactor and secondly, dissolution using a 
flow trough principle. This flow-through dissolution method is a practical, stabile and sensitive method 
which can be used as a tool in testing new formulations of inhaler products. The method enables study of 
both the dissolution kinetics of both liphophilic and hydrophilic drugs. Compared to other more technical 
advanced methods, the flow-through dissolution method is limited to provide dissolution kinetic trends and 
to capture the chemical properties of the drug to a lesser degree. The advantages are the practicality and the 
large application area. Many different variables can be investigated, and by that learning more about the 
dissolution kinetics of a drug or product in general. In this project the flow trough dissolution method was 
first validated then different parameters and drug formulations were tested. The method consist of two steps; 
collection of the lung dose using the NGI impactor and secondly, dissolution using a flow-through principle. 
The conclusion is that in vitro dissolution methods like this flow-through method can be an important (and 
valued) tool in the drug developmental process.  
 

 


