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Summary	  
 
Human skin is considered to be a good standard for ex vivo skin experiments.  

The skin can be a target for the absorption of various drugs but the skin can also acts 

as a good barrier, as the skin is a semi-permeable membrane. This feature is designed 

to allow the diffusion of certain substances and limits the number of active 

compounds, which penetrate the skin's barrier. The focus of this project is to study the 

skin's barrier properties, in order to get a better understanding of the drugs or particle 

sizes that may be used for this route of administration. 

 
Transdermal drugs applied to the skin are intended to reach the systemic circulation. 

The purpose of this type of drug delivery is to achieve a therapeutic drug level 

appropriate for treating a systemic disease.  

In the present study, Franz cell diffusion experiments are carried out to evaluate the 

penetration through the skin of fluorescent dyes, dextran and protein-loaded chitosan 

nanoparticles to determine which formulations that can penetrate the skin barrier. 

 

Analytical methods such as UV/VIS spectroscopy and fluorometry are used to 

measure the concentrations of the compounds that are able to diffuse across skin, 

under a certain unit of time. Additionally, confocal microscopy has been employed 

for imaging transversal slices of the skin used in the diffusion experiments, to 

evaluate the fluorescence distribution in the skin layers.  
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Resumé
 
Menneskehud anses for at være en god standard til ex vivo hud eksperimenter. 

Huden kan være et mål for absorptionen af forskellige lægemidler og samtidig kan 

huden også fungere som en god barriere, da huden er en semipermeabel membran. 

Denne funktion har til formål at tillade diffusionen af visse stoffer og begrænser 

antallet af aktive forbindelser til at penetrere igennem hudens barriere. I den 

anledning er det vigtigt at studere hudens barriereegenskaber, for at få en bedre 

forståelse af hvilke medikamenter eller partikelstørrelser, som kan anvendes ved 

denne administrationsvej. 

 
Transdermale lægemidler anvendt på huden har til formål at nå det systemiske 

kredsløb. Formålet med denne type lægemiddeladministration er at opnå et 

terapeutisk niveau der er passende til behandling af en sygdom i det systemiske 

kredsløb.  

I dette studie er Franz celle diffusionseksperiment udført for at evaluere penetrationen 

gennem huden af fluorescerende farvestoffer, dextran og ’protein-loaded’ chitosan 

nanopartikler til at bestemme, hvilke formuleringer, der kan trænge igennem 

hudbarrieren. 

 

Analytiske metoder som UV / VIS spektroskopi og fluorometri anvendes til at måle 

koncentrationerne af de forbindelser, som er i stand til at diffundere over huden ved 

en vis tidsenhed. Desuden er konfokal mikroskopi blevet anvendt til afbildning af 

tværgående skiver af huden, som anvendes i diffusionsforsøget, til at evaluere 

fluorescens fordelingen i hudlagene. 

 

 

 

 

 

 

 



	   iii	  

Forord	  
 
Denne opgave omhandler transdermal penetration, hvor den eksperimentelle del af 

forsøget er udarbejdet i samarbejde af en gruppe, bestående af fire studerende fra 

Farmaci studieretning på Syddansk Universitet på instituttet for Biokemi og 

Molekylær Biologi. Som udgangspunkt er projektets analyser i laboratoriet 

gennemført sammen i fælleskab, men dataanalyse og reflektering af resultaterne er 

udført individuelt i sammenfald med den hver enkeltes valg af fokuspunkter i forhold 

til projektet og dets udformning.  

 
Der takkes dels for gruppens medlemmer som har sammenarbejdet på en fornuftig og 

har, hver især, ydet en indsats på den bedste og kvalificeret vis. Dels takkes for vores 

hjælpsomme vejleder, Jonathan.R.Brewer, fra Instituttet for Biokemi og Molekylær 

Biologi, som gennem vores praktiske arbejde har vejledt og rådet os til at udvide 

vores ideer og baggrundsviden, som har åbnet vejen for at viderestille og tilrettelægge 

yderligere plan for vores eksperimentelle del af forsøget. Endnu en tak til Irina 

Antonescu, for den støtte og hjælp som vi har haft mulighed for at indhente, hvad 

angår den eksperimentelle eller den teoretiske del af projektet. Samt takkes alle de 

øvrige medlemmer og ansatte fra MEMPHYS, Jes Dreier som bl.a. har introduceret os 

i at bruge og kende Zeiss-mikroskopet, og Bjarne Thorsted som har haft oplæg i at 

bruge Fiji–imageJ programmet. Endnu en tak til de øvrige ansatte som har inviteret os 

til MEMPHYS møderne, som vi har fået lov at deltage i, med det formål at give os en 

generel og overordnet overblik over akademiske researches samt at indsamle og evt. 

bruge nogle af deres ledetråd og idéer til hvordan akademiske projekter bliver 

tilrettelagt, bearbejdet og fremvist.  

	    



	   iv	  

Indholdsfortegnelse	  

Summary	  ............................................................................................................................	  i	  
Resumé	  ..............................................................................................................................	  ii	  
Forord	  ...............................................................................................................................	  iii	  
Ordliste	  ..............................................................................................................................	  v	  
1	   Introduktion	  ................................................................................................................	  1	  
2	   Baggrund	  .....................................................................................................................	  3	  
2.1	   MENNESKEHUDEN	  ................................................................................................................................	  3	  
2.1.1	   Hudens	  opbygning	  og	  funktion	  .....................................................................................................	  3	  
2.1.2	   Stratum	  corneum	  og	  dens	  karakteristika	  ................................................................................	  4	  
2.1.3	   Huden	  som	  transportvej	  ..................................................................................................................	  6	  

2.2	   DIFFUSION	  OG	  PENETRATION	  AF	  LÆGEMIDLER	  I	  HUDEN	  ...............................................	  7	  
2.2.1	   Transdermal	  lægemiddeltransport	  ............................................................................................	  7	  
2.2.2	   Gennemtrængningsundersøgelse	  vha.	  Franz	  diffusionsceller	  .........................................	  8	  
2.2.3	   Penetrations	  forstærker	  ...................................................................................................................	  9	  
2.2.3.1	   Mikronåle	  .................................................................................................................................................	  9	  

2.2.4	   Stoffer	  brugt	  i	  laboratorium	  .......................................................................................................	  10	  
2.2.4.1	   Rhodamin	  B	  ...........................................................................................................................................	  10	  
2.2.4.2	   Dextraner	  ................................................................................................................................................	  10	  
2.2.4.3	   BSA	  (Bovine	  serum	  albumin)	  ........................................................................................................	  11	  

2.3	   MIKROSKOPI-‐TEKNIKKER	  ...............................................................................................................	  11	  
2.3.1	   Optisk	  mikroskopi	  ............................................................................................................................	  11	  
2.3.2	   Hvad	  er	  fluorescens?	  Fluorophor	  ..............................................................................................	  12	  
2.3.3	   Confokal	  mikroskopi	  .......................................................................................................................	  13	  

3	   Materialer	  og	  metoder	  ..............................................................................................	  14	  
3.1	   FORBEREDELSESMETODER	  ...........................................................................................................	  14	  
3.1.1	   Huden	  klargøres	  til	  undersøgelse	  –	  skære	  hud	  ...................................................................	  15	  
3.1.2	   Franz	  celle	  eksperiment	  ................................................................................................................	  15	  

3.2	   Cryo-‐freezing	  og	  skære	  hud	  .............................................................................................................	  15	  
3.3	   TRANSDERMAL	  FLUXMÅLING	  .......................................................................................................	  16	  
3.3.1	   Forsøg	  med	  Rhodamin	  B	  ...............................................................................................................	  16	  
3.3.2	   Forsøg	  med	  dextraner	  (Dermaroller)	  .....................................................................................	  17	  
3.3.3	   Forsøg	  med	  FITC-‐BSA	  ....................................................................................................................	  17	  

4	   Resultater	  ..................................................................................................................	  19	  
4.1	   RHODAMIN	  B	  .........................................................................................................................................	  19	  
4.2	   FORSØG	  MED	  DEXTRANER	  (+/-‐	  DERMAROLLER)	  ...............................................................	  20	  
4.3	   FORSØG	  MED	  BSA	  MED	  FITC-‐BSA	  ................................................................................................	  26	  
5	   Diskussion	  .................................................................................................................	  29	  
6	   Konklusion	  .................................................................................................................	  31	  
7	   Litteraturliste	  .............................................................................................................	  32	  
8	   Bilag	  ..........................................................................................................................	  35	  
8.1	   LABPROTOKOL	  .....................................................................................................................................	  35	  
8.2	   FORSØGSBILLEDER	  ............................................................................................................................	  39	  
8.2.1	   Dextraner	  3	  K	  .....................................................................................................................................	  39	  
8.2.2	   Dextraner	  10	  K	  ..................................................................................................................................	  40	  
8.2.3	   Dextraner	  70	  K	  ..................................................................................................................................	  41	  
8.2.4	   BSA	  .........................................................................................................................................................	  43	  



	   v	  

	  
	  

Ordliste	  
	  
Stratum corneum, SC 

Stratum granulosum, SG 

Stratum spinosum, SS 

Stratum basale, SB 

Rhodamin B, RhB 

Lamellar bodies (LBs) 

Glucosylceramid, (GlcCER) 

Ceramider (CER) 

Fedtsyrer (FFA) 

Kolesterol (CHOL) 

Molecular weight, MW 

Hydrogenbindingsdonor (HBD) 

Hydrogenbindingsacceptor (HBA) 

Farvet (labeled) 

Forstærker (enhancer) 

KiloDalton (kD) 

Full thickness skin (FTS) 

Dermatomed skin (DMS) 

Transmitted light (excitationslyset) 

Phosphate Buffered Solutions (PBS) 

Mikronåle (MN) 
	  



	   1	  

1 Introduktion	  
 
Menneskets største og tungeste organ er huden. Af menneske legemes kropsmasse så 

fylder huden omtrent 16 % (4) i gennemsnit og dækker næsten 1,5-2 m2 (2, 7). Huden 

adskiller grænsen mellem kroppen og dens omkringliggende omgivelse og dens 

overordnet funktion er beskyttelse af organismens indre organer (2, 9). Herudover er 

huden også en del af kroppens immunforsvar, idet den regulerer kropstemperaturen 

og syntetiserer vitamin D (4). Herudover holder den bakterier og andre skadelige 

mikroorganismer og stoffer ude af kroppen pga. hudens store tæthed (10, 11). Hudens 

forskellige vævs lag består af forskellige celletyper som udfører særskilte funktioner 

(2, 4). Eksempelvis har huden svedkirtler som er med til at regulere 

kropstemperaturen som gennem huden udskilles i form af sved, urea, salt og vand (4, 

12).  

 
Huden karakteriseres ved at være stærkt selektiv for hvilke stoffer der penetreres ind 

og ud af kroppen og til hvilken grad (6). For lægemiddeltilførsel gennem huden kan 

dette være en udfordring, eftersom visse molekyler bliver dårlig absorberet på grund 

af hudens barriere funktion. På grund af denne funktion så kan 

penetrationsforstærkere (eng.: penetration enhancers) bruges til at øge penetreringen 

af lægemidlerne, og som derved vil lette gennemtrængning af lægemidlet igennem 

hudbarrieren (11, 13). 

 
Dette udmunder i en overordnet problemformulering for dette projekt, at undersøge 

hudens gennemtrængelighed for nogle forskellige stoffer, såsom farvestoffer, 

dextraner og nogle nano-partikler. Ydermere medfører dette nogle problemstillinger, 

herunder, som kunne være interessant at undersøge dybdegående;  

• Hudens egenskaber og karakter, hvad kan huden absorbere? 
• Hvilke stoffer kan penetreres gennem huden, og evt. hvordan forstærkes 

penetrationen?  
• Kan transdermal delivery af lægemidler forøges via enhancers? Og evt. 

hvilken betydning har det fra en farmaceutisk synsvinkel? 

Fokusset af denne opgave er at formulere, analysere og bearbejde problemstillingerne 

der er stillet for dette projekt som omhandler transdermal penetration, på baggrund af 

litteratursøgning i videnskabelige databaser, såsom Pubmed Medline, Web of Science, 

ScienceDirect etc. Ydermere er analysedelen primært taget udgangspunkt i de udførte 
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forsøg i laboratorium. Der er testet for om koncentration (forsøg med RhodaminB), 

størrelse (forsøg med dextraner), med fysisk penetrationsforstærker, dermaroller, 

eller om kemisk penetrationsforstærker (forsøg med chitosan nanopartikler), med 

eller uden dermaroller, har påvirkning på penetrationen gennem hudbarrieren.  
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2 Baggrund	  

2.1 MENNESKEHUDEN 

2.1.1 Hudens	  opbygning	  og	  funktion	  
 
Huden består af overhud (Epidermis), 

læderhud (Dermis) og underhud (Hypodermis) 

(2)(Figur 1). De forskellige lag tilsammen har 

til formål at sikre hudens styrke og fleksibilitet 

og udgør karakteristiske funktioner (4). 

 

Hypodermis består af et fedtlag med 

isolerende og stødabsorberende fedt som 

hjælper kroppen med at holde på varmen (2). Over hypodermis ligger dermis, som er 

tykkere end overhuden, typisk ≥1 mm tyk og omfatter faktisk hovedparten af huden, 

som indeholder en række immunceller, herunder makrofager og dermale dendritiske 

celler (2, 14).  Det er det hydrofile lag og består af et bindevævslag som har den 

funktion at  give huden dens styrke og elasticitet. Ydermere består det af fibroblaster i 

en ekstracellulær matrix af strukturelle proteiner, hovedsageligt kollagen og elastin (2, 

6). 

Epidermis er det øverste, synlige lag. Overhuden inddeles yderligere i to lag; det 

inderste (hydrofilt lag), som ideholder 70 % vand og det yderste lag (hydrofobt lag), 

indeholder ca. 13% vand (6). Epidermis underinddele yderligere i stratum corneum, 

(SC), stratum granulosum (SG), stratum spinosum (SP) 

og stratum basale (SB) (2, 8) (Figur 2). Udover SC så 

består resten af epidermis af celler med kerne og betegnes 

overordnet for det ’levedygtige epidermis’, som er typisk 

50-100 𝜇𝑚 tyk.  

I det inderste hudlag af epidermis findes keratinocytter 

(95 %), som opstår fra SB, og som undergår hele tiden 

mitose under transformation til SC’s corneocytter (2, 4, 

8). Keratinocytter producerer keratin og er et protein der giver epidermis sine 

beskyttende egenskaber (4, 10). Epithelceller (Merkel celler) er fordelt mellem 

keratinocytterne og er forbundet med nerver. Epithelcellerne er receptorer for 

Figur	  2	  (4)	  Underindeling	  af	  epidermis:	  
Stratum	  corneum,	  stratum	  granulosum,	  
stratum	  spinosum	  og	  stratum	  basale 

Figur	   1	   (2)	   Grundlæggende	   hudstruktur	   udgøres	   af	  
tre	   lag;	   overhud	   (Epidermis),	   læderhud	   (Dermis)	   og	  
underhud	  (Hypodermis) 
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berøring. Ydermere findes dendritiske celler, som er en del af immunsystemet og 

dræber fremmedlegemer (2).  

2.1.2 Stratum	  corneum	  og	  dens	  karakteristika	  	  
 
I det yderste lag af Epidermis ligger Stratum corneum (SC) som er den vigtigste 

barriere i huden, og er omkring 10− 20  𝜇𝑚 tyk (7). SC er det hydrofobe (lipofil) lag, 

hvor det er svært for hydrofile stoffer at penetrere igennem (2, 9). Derimod kan 

hydrofobe stoffer kommer let ind i gennem SC-lag men derefter bliver de standset 

pga. at det inderste lag er hydrofilt (6). SC består af lag af døde corneocytter, 

forhornede celler, afledt af terminalt differentierede keratinocytter, som stammer fra 

den dybere lag af epidermis  (2, 8, 15, 16). 

Strukturen af SC omtales ofte som en ”Bricks in Mortar” model (2, 4, 6) (Figur 3). 

Modellen bruges som udgangspunkt som en 

forudsigelig model for molekylernes 

penetration gennem SC.  

’Bricks in Mortar”  model beskriver 

sammensætningen af corneocytterne og 

ceramiderne forbundet med de såkaldte 

desomosomer. Desomosomer nedbrydes 

langsomt efterhånden som den kommer op 

til hudoverfladen. Corneocytterne er murstenen (brick) og ceramiderne, er cementen 

(mortar), som er de intercellulær lipider (lipid matrix), og som virker som en barriere 

mod at vand gennemtrænger SC (2, 8).  

	  
SG (Figur 2), som er det midterste lag og er et relativt tyndere lag, men som har en ret 

vigtig funktion, nemlig at det er her at SC’s barriere funktion bliver dannet (4, 15).  

Dette lag består bl.a. af levende, aktive celler, som producerer en række fedtstoffer. 

Keratinocytterne i SG indeholder et stort antal af membran-coating granulater, 

Lamellar bodies (LBs) hvori lipider såsom GlcCER’er, sphingomyelin og 

phospholipider er lagret. Disse er forstadier af SC lipider, og bliver enzymatisk 

forarbejdet til deres endelige bestanddele nemlig CER og frie FFA. CER og FFA'er 

er, sammen med CHOL, de vigtigste lipid klasser i SC. Disse fedtstoffer befinder sig 

mellem corneocytterne og har til opgave at danne en næsten helt vandtæt barriere (4, 

7, 8). Denne barrierefunktion, som ligger i SC, forhindrer fremmede og uønsket 

Figur	  3	  (4)	   ”Bricks	  in	  mortal”	  model.	  sammensætningen	  
af	   corneocytterne	   og	   ceramiderne	   forbundet	   via	  
desomosomer	  	  
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mikroorganismer i at penetrere frit hudbarrieren og derved invadere kroppen. De 

ovennævnte celler og granulater bliver i SC omdannet til corneocytter, ved at kernen 

nedbrydes, cytoplasma forsvinder og lipiderne frigives til det intracellulær rum.  

Ydermere bliver der i SG også dannet proteinholdige granulater, keratohylin (8). To 

proteiner fra denne granulat, filaggrin og loricrin, spiller hovedrollen i dannelsen af   

''murstenen'' i ”Bricks in Mortar” modellen. Under dannelsen af corneocytterne 

(Bricks), erstattes kreatinocytters cellemembran af en cellekappe kaldt den forhornede 

kappe bestående af mange cross-linked proteiner. Dette medfører at lipofile stoffer får 

svært ved at trænge igennem. I denne omdannelse er det proteinet, loricrin som er den 

dominerende protein og som spiller en væsentlig rolle. Cellekappens indvendige 

overflade er forbundet til nogle filamenter, kaldet kreation som udgør corneocyttens 

intracellulær del. På cellekappens overflade er der nogle lipider, de såkaldte 

ceramider, kovalent forbundet. Dette medfører en vigtig barriere funktion (4, 8).  

Ceramid - og langkædede mættet lipid sammensætningen medfører dannelsen af en 

ordnet gel fase i SC, som er en optimeret barriere organisation for huden. Dette gør 

huden stort set uigennemtrængelig for vand samt for hydrofile og lipofile stoffer. 

Dette skyldes dens kondenserede kæde pakning og dens vekslende lipofil (alkylkæde) 

og hydrofile (hovedgruppe) regioner. Disse egenskaber medfører at den er 

modstandsdygtigt over for både hydratisering og dehydrering (2, 4). 

 
Absorptionen af molekyler er følsomme over for parameter som ændrer lipid 

pakningen. Ændring i lipidlaget forårsager konsekvenser for huden. Ændringerne kan 

opstå på grund af fysiske parametre, såsom 

temperatur og UV-lys, eller ved kemiske 

parametre, som f.eks. stoffer som kan blandes 

med SC-lipider og ændre deres fase 

organisering (2, 6).  

Ændringen kan også ske ved en ekstrahering 

af SC lipid-dele fra huden, hvilket både  

ændrer på det samlede indhold af lipider og 

dens sammensætning i huden. Dette 

hæmmer SC barriere egenskaber 

hvilket påvirker transporten af 

hydrofile stoffer (8).  

Figur	   4	   (8)	   Lipid	   sammensætningen	   bestående	   af	   1)	   det	  
humane	  Stratum	  corenum.	  	  2)	  Det	  yderste	  lag	  af	  epidermis,	  
stratum	  corneum	  (SC),	  består	  af	  døde	  celler	  (corneocytter),	  
Bricks,	   indlejret	   i	   en	   lipidmatrix,	   Mortar.	   3)	   De	  
intercellulære	   lipider	   er	   arrangeret	   i	   lipidlag	   (lamellar);	  
orthorhombic,	  hexagonal,	  liquid	   
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Figur 4 viser en overordnet illustrering af lagene af epidermis og den strukturelle 

organisering af lipiderne; orthorhombic, hexogenal og lamellar væske. 

For barrierefunktionen er kompositionen af lipiderne, både den lamellære og 

tværgående pakning meget vigtigt. Den tværgående pakning kontrollerer både 

mobiliteten i de lipide lamellærer og membranens permeabilitet (6, 8).  

I SC’s nederste lag vil den hexagonale fase have en dominerende rolle, da 

hydrocarbonkæderne i denne fase er jævnt fordelt, grunden til dette ligger i 

temperaturforskellen som der ned gennem huden varierer fra 37℃ i de inderste lag og 

32℃ på overfladen (2, 6, 17).  

2.1.3 Huden	  som	  transportvej	  	  
	  
Det yderste SC-lag regulerer strømmen af 

kemikalier og vand mellem organisme og 

omgivelser. Der er 3 overordnet 

gennemtrængningsveje gennem SC (6) 

(Figur 5). Der er den Intercellulære -, 

Intracellulære - og den Follikulære pathway. 
	  

Et molekyle kan gennemtrænge huden 

igennem stratum corneum, SC, via enten 

appendageal pathway, dvs. gennem hårsækkene eller sved kanaler eller, via 

transepidermal pathway dvs. 

diffuserende gennem lag af hud (2, 18) 

(Figur 6).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Den trans, – og intercellulære pathway 

indgår i det transepidermale pathway. 

Den kombinerede flux af ovennævnte to pathways bestemmer den samlede 

observerede flux gennem huden. 

Gennem det transepidermale pathway, så krydser stoffet de intracellulære og / eller 

ekstracellulære rum, fra epidermis til dermis og hypodermis. I det intercellulære 

pathway, så gennemtrænger stoffet igennem den ekstracellulære matrix, uden at 

afspærre cellerne. 

Figur	   6	  (2)Lægemiddelpermeation	  pathways	  hhv.	   (a)	  
appendageal-‐,	   (b)	   transcellulær-‐	   og	   (c)	   extracellulær	  
pathway 

Figur	   5	   (6)	   Illustration	   af	   tre	   penetration	   pathways	  
nemlig:	   intracellulær,	   intercellulær	   og	   follikulær.	   I	  
boblen	   er	   SC	   blevet	   fokuseret	   som	   viser	   det	  
intracellulære-‐,	  og	  det	  intercellulære	  pathway	   
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Molekylet kan gøre dette enten ekstracellulært eller intracellulært. Den transcellulære 

pathway kræver, at stoffet krydser de skiftende lag af celler og ekstracellulære matrix. 

Celler og stoffer, der omfatter enten hydrofile eller lipofile domæner varierer mellem 

hudlag. F.eks. et vandmolekyle vil ikke være i stand til at passere lipiderne på sin vej 

op gennem SC. Molekylet må således opholde sig i den hydrofile del af lipidernes 

dobbeltlag, indtil det møder lipider i den mere flydende form (19, 20). Små hydrofile 

molekyler foretrækker generelt den transcellulære pathway frem for den 

intercellulære pathways og omvendt for lipofile molekyler. Den appendageal 

pathway (eller shunt) omhandler  generelt gennemtrængning via hårfollikler (det 

transfollikulær pathway) eller sved kanaler (2, 21). 

2.2 DIFFUSION	  OG	  PENETRATION	  AF	  LÆGEMIDLER	  I	  HUDEN	  	  

2.2.1 Transdermal	  lægemiddeltransport	  
	  
Diffusion og absorption af lægemidler i huden er en alternativ administrationsvej i 

stedet for f.eks. oral administrationsvej.  

Dermal absorption (Percutaneous) er et 

begreb som beskriver gennemtrængelsen af 

lægemidler gennem huden. Indenfor dette 

begreb følger der tre trin. Det første trin er  

penetration. Dette trin  omhandler hvor langt 

stoffet kan komme igennem hudlag. Det 

næste trin er permeation, som beskriver 

penetrationen fra et cellelag til det næste. Så er der re-absorption trinnet, som er 

optagelse af stoffet i blodkredsløbet (2).  

 
Der er 4 fysisk-kemiske parametre som har betydning for molekylernes diffusion. 

Den først omtalte er molarmassen (MW), som er den vigtigste parameter, og det er 

den der bestemmer diffusionskoefficienten. Den næste parameter er antallet af, 

hydrogenbindingsdonor (HBD) og hydrogenbindingsacceptor (HBA). HBA 

bestemmer interaktionen mellem overfladens corneocytter. Parameteren, octanol-

vand fordelingskoefficient (logP) repræsenterer et mål for hvor god stoffet er til at 

trænge igennem SC del (2, 6). 

De ovennævnte parametre kan sammenholdes med Lipinskis ”the role of five” som 

fortæller om hvorvidt absorption eller gennemtræning forventes at ske. Der gælder 

Figur	  7	  (2)	  Gennemtrængningsveje	  af	  en	  forbindelse	  (I)	  
Liberation	   (II)	   Penetration	   (III)	   Permeation	   (IV)	  
Absorption	  
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flg. regler, hvis MW > 500, HBD > 5, HBA > 10 eller logP > 5. Det betyder så at det 

pågældende lægemiddel/stof ikke har en vis farmakologisk aktivitet for oral 

anvendelse.  

Lipinskis ’the role of 5’  dækker oral administrering eller biotilgængelighed af et 

givent molekyle eller stof for at opnå den bedst mulige optagelse af et givent stof. 

Dette princip gælder også for andre absorptionsmetoder såsom f.eks. absorption 

gennem huden (6). De specifikke værdier for Lipinskis’ reglen er sandsynligvis 

anderledes al afhængig af absorptionsmetoden. Man kan komme udenom disse krav 

ved at ændre på membranens egenskaber ved f.eks. at manipulere stoffet med 

udefrakommende enten fysisk eller kemisk indgreb via såkaldt 

penetrationsforstærkere med henblik på at øge diffusionen.  

2.2.2 Gennemtrængningsundersøgelse	  vha.	  Franz	  diffusionsceller	  
	  
Franz celle forsøg er en eksperimentelt metode til at teste hvorvidt forskellige 

molekyler er i stand til at trænge igennem huden (2, 6). Franz diffusionsceller er et to-

rums testsystem designet til at studere diffusionen af et lægemiddel gennem kunstige 

membraner, rekonstrueret og udskåret hud (9, 22). Princippet bag eksperimentet er at 

man påfører det ønsket test substans, som enten kan 

være labeled med et fluorescerende stof, eller være 

fluorescerende i sig selv. Under specifikke forhold 

forbliver substansen på huden over en bestemt 

tidsperiode. De forskellige dele af Franz cellen er 

vist herunder på Figur 8. 

Franz celle systemet består af et donor - og acceptor 

rum adskilt af en membran, hvor der i donor-

rummet kan tilsættes prøven, og acceptor-rummet virker som et væske reservoir med 

et fast volumen. Prøveudtagningen fra acceptor-rummet udføres ved forudbestemte 

tidsintervaller gennem en prøveudtagningsåbning.  

Desuden omrøres acceptor-rummet kontinuerligt for at opnå en homogen fordeling af 

substanset i acceptor mediet. Ydermere indstilles væsken ved det pH, som svarer til 

fysiologiske betingelser, bl.a. ved at vælge en buffer med pH 7,4 (isotonisk 

pufferopløsning) (11, 22) som svarer til blodets pH. Vigtige parametre man skal tage 

højde for er temperatur (krop), receptor volumen og diffusionsareal. 

Figur	   8	   (1)	   Franz	   celle	   bestående	   af	   flg.	  
bestanddele;	   (I)	   receptorkammer	   med	  
fast	   volumen,	   (II)	   temperaturport	   til	  
receptor	  fluid	  (III)	  omrørt	  receptorvæske	  
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Franz celle metoden muliggør at kvantificere diffusionen og ophobning af molekyler i 

de forskellige hudlag. Desuden er det muligt via denne metode at sammenligne stoffer 

efter hvor meget stof der er i stand til at diffundere ind i eller igennem huden, da 

hudens permeabilitetsegenskaber vedligeholdes. Eftersom der i nogle forsøg er brugt 

frossent hud så har døde celler andre egenskaber end levende celler. I dette tilfælde 

arbejdes der med i forvejen døde hudceller, da det yderste lag har større betydning for 

absorptionen, da de i forvejen er døde når det sidder på mennesket, så har det ikke en 

stor effekt.  

Hudens permeabilitet kan derved testes via denne metode, men den muliggøre ikke 

identifikationen af selve penetrations pathway eller tilkendegiver om stoffet har haft 

betydning på membran permeabiliteten (1). 

2.2.3 Penetrations	  forstærker	  
	  
Én strategi til at overvinde barriere egenskab indebærer anvendelse af såkaldte 

penetration forstærkere (11). Der findes både fysiske og kemiske 

penetrationsforstærkere. Kemiske penetreringsforstærkere virker ved at øge stoffets 

passage over SC. De interagerer med SC bestanddele til at inducere en midlertidig 

reversibel stigning i hudens permeabilitet ved at modificere SC’s lipid fluiditet (6). 

Disse stoffer sænker midlertidigt hudens modstand og derved forbedrer fluxen af 

stoffer gennem huden, også gældende for stoffer som normalt ikke kan penetrere 

huden (23). Forstærkerne  øger permeabiliteten således at de forringer lipidernes 

orden ved at gøre SC mere flydende eller ved at interagere med keratin. Forskellige 

grupper kemikalier kan bruges som penetrationsforstærker, herunder små hydrofobe 

og hydrofile forbindelser, overfladeaktive midler, lipider og opløsningsmidler (11). 

En anden metode til at overvinde hudens barriere egenskab er med fysiske kræfter 

såsom at bruge mikronåle.  

2.2.3.1 Mikronåle	  
	  
Forskellige slags mikronåle (MN) kan anvendes til at øge og forbedre transdermal 

levering af små og store molekyler. MN skaber mikronstørrelse porer i huden for at 

øge tilførsel af stoffet gennem huden. Der findes forskellige nåle størrelser (Bilag 

8.1).  

 

 



	   10	  

MN kan fremstilles i forskellige former: hule, faste, overtrukket og polymer (Figur 9) 

Hule MN er ligesom regelmæssige kanyler, men kortere i	   længde. En flydende 

formulering af stoffet indføres gennem 

boringer i MN. Faste MN anvendes til at skabe 

huller i huden. Overtrukket MN er 

overfladebehandlet med stoffet /lægemidlet,	  

mens polymer MN kan være opløsende, ikke-

opløsende eller hydrogeldannende.	  

Faste MN indeholder ikke det undersøgte stof. De laver kanaler i huden, i form af 

huller i membranen. Den sætter sig i huden, punkterer SC’s barriere og lader stoffet 

trænge igennem nålens passage, hvilket medfører en penetrationsforøgelse (7) (24). 

MN som blev brugt i forsøg med dextraner var en såkaldt dermaroller. Den fungerer 

som et redskab til at punktere SC barrieren og medfører fysiske ændringer og 

punkterer huden. 

2.2.4 Stoffer	  brugt	  i	  laboratorium	  
	  
Nedenstående stoffer er brugt i eksperimentet til at tilsætte huden og undersøge hvilke 

af disse stoffer der er gennemtrængelig gennem huden. Der fortælles om stoffernes 

egenskaber, men de fysiske egenskaber og data, såsom molekylformel, masse, 

størrelse samt emissions- og absorptionsspektre for de forskellige fluorescerende 

stoffer m.m. er alsammen iført i en tabel vedlagt (Bilag 8.1).  

2.2.4.1 Rhodamin	  B	  
	  
Rhodamin B (RhB) er et rødt farvestof. RhB er et fluorescerende stof (25), da det kan 

optage lysenergi i form af grønt lys med højere energi, og det kan afgive det igen i 

form af rødt lys, som har mindre energi. Noget af energien absorberes af RhB.  

2.2.4.2 Dextraner	  
 
Dextraner er glukosepolymerer bestående af mange glukosemonomerer med 

forskellige kædelængder. De findes fra 3-2.000 kD. Disse stærkt vandopløselige 

polymerer indeholder et stort antal hydroxylgrupper, som let kan konjugeres til stoffer 

og proteiner. Med hensyn til farmakokinetik, kan disse intakte polymer ikke 

absorberes i væsentlig grad igennem oral administration. Derfor anvendes dextraner 

som makromolekylære bærere gennem injicerbare ruter (26).  

Figur	  9(7)	  Forskellige	  typer	  af	  mikronåle;	  nemlig(I)	  
faste,	  (II)	  overtrukket,	  (III)	  opløste	  og	  (IV)	  hule	   
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Sulforhodamin 101 kendt under navnet Texas Red ® er et hydrofil rød-emitterende 

fluorofor der anvendes i histologi til farvning af celleprøver som lyser rødt i 

mikroskopet (27).  

Det specifikke DAPI-staining anvendes i udstrakt grad i fluorescensmikroskopi. 

DAPI er et fluorescerende stof, der binder kraftigt til i DNA, som findes i kerner i 

levende celler og som bruges til at farve både levende og fikserede celler som så lyser 

blåt i mikroskopet (28). Excitations- og emissionsspektret henvises til (Bilag 8.1). 

2.2.4.3 BSA	  (Bovine	  serum	  albumin)	  
 
Hudens egenskab fører til en begrænsning af protein gennemtrængning, da proteiner 

har en stor molekylvægt og er hydrofile forbindelser. Så hovedformålet med protein 

penetrationen er at overvinde hudens barriereegenskab, således at proteinerne kan 

diffundere forbi det levedygtige epidermis, som er forholdsvis mere hydrofil og ende i 

det systemiske kredsløb via kapillærerne som finder sted i dermis. Hud har 

proteolytiske enzymer. Det er imidlertid blevet rapporteret, at huden har relativt lav 

proteolytisk aktivitet sammenlignet med slimhindeveje, hvorved reduceres mængden 

af proteinnedbrydning (16). Bovine serum albumin (BSA) er et stort hydrofilt protein 

fra en ko (29). BSA-FITC molekylet betyder at BSA-molekylet er labeled med FITC. 

FITC er et fluorescerende farvestof (18), som udsender en grøn farve  

(absorptionsspektret se bilag 8.1). 

Chitosan er en polykationisk polymer, polysakkarid, sammensat hovedsageligt af 

glucosaminenheder, bruges for at fremme den dermale absorption af små polære 

molekyler, peptid- og proteinlægemidler ved at forlænge opholdstiden af lægemidlet 

anvendt topisk (18, 30).  

2.3 MIKROSKOPI-‐TEKNIKKER	  	  

2.3.1 Optisk	  mikroskopi	  
 
Optisk mikroskopi handler om forstørrelse af genstande som man ønsker at se. Dette 

form for mikroskopi er også kendt som lys mikroskopi og det sender synligt lys 

igennem en række objektiver og forstørrer herved det ønsket præparat. Lys 

mikroskopi er et vigtigt redskab til analyse af cellulær struktur og funktionen af 

biologiske væv. Det fokuseret objekt påvirker lyset ved diffraktion som omhandler 

brydning eller afbøjning af lyset (31, 32). 
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2.3.2 Hvad	  er	  fluorescens?	  Fluorophor	  	  	  
 
Fluorescens er en af de vigtigste kontrasterende metoder i biologisk konfokal 

mikroskopi. Fluorescens kan opstå når en prøve bestråles med lys med en bestemt 

bølgelængde, 𝜆  (33). Spektrofotometri er en meget udbredt måde at måle 

koncentrationen af et farvet stof på. Princippet er at man sender lys i gennem den 

farvede opløsning, noget af dette lys absorberes (opsuges). Man måler hvor meget lys 

opløsningen har absorberet. Jo mere koncentreret opløsningen er, desto mere lys 

absorberes. 

 

Et fluorometer består af en lyskilde og et filter. 

Prøven placeres mellem lyskilden og detektoren. 

Skaber en vinkelret opsætning.  

	  
 
Cellulære strukturer kan specifikt farvelægges 

(label) med farvestoffer på forskellige måder. 

Fluorescens farvestoffer kan være fluorokromer eller fluoroforer (33, 34).  

Et fluorochrom er et fluorescerende molekyle og en kemisk forbindelse der absorberer 

en foton af lys af en bestemt bølgelængde, og efter et kort interval, udsender noget af 

denne energi i form af en foton med en anden bølgelængde. Da den udsendte foton vil 

have mindre energi, vil det have en længere bølgelængde og dermed en anden farve 

end den absorberede foton (35). 

Fluorochromer har enestående og karakteristiske spektre for excitation og emission 

(Figur 11).  

For at bestemme emissionsspektret for en bestemt fluorochrom, er bølgelængden med 

maksimal excitation bestemt og fluorochromet exciteres ved denne bølgelængde. 	  

 

Når elektroner går fra den exciterede tilstand til 

grundtilstanden så er der et tab af vibrationsenergien. 

Som følge heraf er emissionsspektret forskudt til 

længere bølgelængder og normalt er intensiteten 

lavere end excitationsspektret. Dette kan forklares 

med Stokes lov fænomen. Jo større Stokes Figur	   11	   Excitation	   -‐	   og	   emissionsspektrum	   Stokes	   skift	  
beskriver	   forskellen	   (i	   bølgelængde	   eller	   frekvens	  
enheder)	   mellem	   absorption	   maksima	   spektrum	   og	  
emission	  maksima	  spektrum	  

Figur	  10	  (3)	  En	  opstilling	  af	  et	  fluorometer;	  en	  
lyskilde	  sendes	  gennem	  et	  excitationsfilter	  
gennem	  en	  lines	  på	  en	  prøve	  som	  så	  bliver	  
emitteret	  og	  udsendt	  som	  det	  observeret	  lys	  
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shift er, desto lettere er det at separere excitationslyset fra emission lyset. Jo større 

Stokes shift er, desto større bliver afstanden mellem excitations- og emissionstopene. 

Jo større denne afstand er desto mindre overlapper de med hinanden, som dermed 

giver en bedre måling.  

Fluorescence imaging giver specifikt høj kontrast signal, der maksimalt udnytter 

evnen af konfokalt mikroskop til at fjerne out-of-focus lys (36). 

2.3.3 Confokal	  mikroskopi	  	  
 
Det er dog ikke alle slags substanser som er i stand til at trænge hele vejen igennem 

huden. Nogle substanser ophobes i de forskellige hud lag. En af de metoder som kan 

bruges for at bestemme om der overhovedet er kommet noget ind i huden, og hvilke 

lag substansen eventuelt skulle være ophobet i, er via konfokal mikroskopi. I de 

seneste år er konfokal laser scanning mikroskop (LSM) blevet meget udbredt som et 

nyttigt og anvendeligt forskningsinstrument (34).  

"Konfokal" defineres som "med samme fokus". I mikroskopet betyder dette, at det 

endelige billede har samme fokus som fokuspunktet af objektet. Mikroskopet er i 

stand til at filtrere out-of-focus lys væk fra fokuspunktet i objektet ved hjælp af en 

konfokal "pinhole" beliggende foran billedplanet der virker som et rumligt filter og 

tillader kun den del af lyset som er fra fokus planen at nå detektoren (34-36).  

 
Både det almindelige mikroskop og konfokal mikroskopet kan bruge både reflekteret 

lys og fluorescerende lys. konfokal mikroskopets lysstråle, med det exciterende lys, er 

fokuseret gennem et objektiv på et lille område ind i selve vævet. Det samme objektiv 

indsamler det reflekterende eller fluorescerende lys som kommer tilbage fra vævet af 

(32, 33). 

Når excitation laser rammer væv så genererer det høje 

intensiteter af fluorescens ved en veldefineret fokal punkt. 	  

Både laserlyset, altså excitationsstrålen (den blå stråle på 

apparatet Figur 12) og den resulterende emission 

fluorescens (som er den rød stråle) passerer gennem 

samme objektiv (en speciel spejl kaldes et dikroisk spejl). 

Det specielle ved dette spejl er at den blå stråle kan 

passere nemt igennem uden nogle problemer hvorimod 

den røde stråle den bliver reflekteret på spejlet. Det Figur	   12(5)	   Opstilling	   af	   konfokal	  
mikroskop	   med	   et	   såkaldt	   dikroisk	  
spejl	   som	   excitationsstrålen	   nemt	  
kan	  passers	  igennem 



	   14	  

resulterer i at skille de to slags lys ad, hvor excitationslyset, som er laserlyset 

(indgående højere energi med kortere bølgelængde) bliver skilt fra og det er den 

emission fluorescens lys (højere bølgelængde) der kan passere igennem til 

lysdetektoren og dermed kan ses (33-35, 37).	  	  

3 Materialer	  og	  metoder	  
	  
Til det eksperimentelle del af forsøgene i laboratorium er der anvendt følgende 

kemikalier og udstyr; (øvrige fysiske detaljer af de anvende stoffer henvises til Bilag 

8.1) 

Til tilberedelsen af fosfatbuffer; 

PBS buffer (i pille form) (Sigma-Aldrich, Danmark) 

Til cryo-freezing 

Dichlormethan ≥ 99.9% (Sigma-Aldrich, Danmark) 

Flydende nitrogen 

Tissue Tek (Sakura Finetek, Danmark), Medium Viscosity General Purpose 

(Permabond) 

Fluorescerende stoffer: 

RHODAMIN B (Sigma-Aldrich, Danmark) 

ProLong ® Gold antifade reagent with DAPI (Life technologies, USA) 

DEXTRAN 

Texas Red ® 3.000 MW neutral (Life technologies, USA)  

Dextran Texas Red ® 10.000 MW neutral (Life technologies, USA)  

Dextran Texas Red ® 70.000 MW neutral (Life technologies, USA) 

BSA (sigma)  

FITC 

Mikroskoper: 

Zeiss LSM 510 META (Jena, Tyskland) 

Leica TCS SP8 X (Mannheim, TYSKLAND) 

3.1 FORBEREDELSESMETODER	  	  
 
Hudprøver som er anvendt i eksperimentet er udtaget fra mave, overarmshud, inderlår 

fra det humane, kvindelig- og mandelig individ. Herunder gennemgås de forskellige 

forberedelsesmetoder til den eksperimentelle del.  
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3.1.1 Huden	  klargøres	  til	  undersøgelse	  –	  skære	  hud	  	  
 
Huden skæres i stykker i den 3,5 cm i den yderste diameter og 2 cm i den inderste 

diameter, som kan bruges på Franz-celler.  

Hudstykket (renset for fedtvæv) ligges fladt og udfoldet på skærebrættet. Huden 

hammeres til huden bliver løsnet helt fra hudstykket. Huden er allerede renset for det 

subkutane fedtvæv. Huden skæres i stykker i den ønsket størrelse under anvendelse af 

en skalpel. 

3.1.2 Franz	  celle	  eksperiment	  	  	  
 
Som udgangspunkt renses Franz cellerne med Milli-Q vand efterfølgende med PBS. 

Acceptorrummet fyldes op med receptoropløsning (dvs. 15 ml PBS) og der smides en 

magnet i kammeret. Magnetomrøreren tændes straks med 300 rpm (rpm=rotations 

per minute).  PBS fyldes hel op til kanten af kammeret således at den hud der påligges 

receptorkammeret, er i tæt kontakt med PBS.  Efterfølgende påsættes donor-

kammeret på huden, dvs. huden placeres på toppen af dette rum, og der sikres, at SC 

er den side, der kontakter formuleringen. Begge kamre spændes fast med en klemme, 

så systemet er så tæt som muligt. I tilfælde af at der er bobler i receptor kammeret 

efter påsætningen af huden, så kan det fjernes ved at banke på Franz cellen og 

bevæge den fra side til side således at boblen kan forlade kammeret ud gennem prøve 

porten. I donor kammeret tilsættes prøven med en  pipette, hvorefter det dækkes til 

med parafilm for at forhindre fordampning af prøven, og støv og lignede i at falde ned 

i. Via kanyle udtages prøver (5 mL) gennem prøve porten. For at holde konstant 

volumen så genopfyldes PBS til receptor kammeret gennem prøveporten efter 

prøvetagning. Efter forsøget fjernes overskydende prøve forsigtigt fra huden, som 

derefter fjernes og pakkes ind i stanniol til videre brug til cryo-freezing. 

3.2 Cryo-‐freezing	  og	  skære	  hud	  	  
 
Efter Franz celle eksperimentet opbevares huden i en plast-beholder i fryseren 

indviklet i aluminiumfolie. En almindelig frysning i fryseren er ikke hel optimalt at 

udføre, da det vil medføre krystaldannelse i huden og dermed ændring af dens 

struktur. Alternativt anvendes cryo-freezing-metoden, som går ud på at huden fryser 

øjeblikkeligt, hvilket forhindrer dannelsen af krystaller i huden.  
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Det tykkeste lag af aluminiumfolie foldes med tommelfingeren, et fingeraftryk, og 

bøjes så der dannes en lille skål-agtig form. Huden skæres ud sådan at det passer i  

skål formen. I en kasse hældes flydende nitrogen i. I en metalskål hældes ca. 

halvdelen af 2-methylbutan. I de fingeraftrykte skåle hældes først sukkeret, Tissue-

Tek. Huden sættes på langs og ekstra Tek tilsættes oveni så huden dækkes hel til. Den 

dannet fingeraftrykte skål holdes med pincet og indsættes i metalbeholderen med 2-

Methylbutan i. Denne metalbeholder nedsænkes halvvejs i flydende nitrogen. Meget 

hurtig fryses det til.  

Til at analysere huden i et mikroskop, skal huden skæres i lag. Skæremaskinen, 

Cryomicrotome (SSE Termo Scientific), skal være tændt 1 time før den anvendes. Der 

indstilles funktioner på maskinen som klargør maskinen til at skære huden i det 

ønsket slide størrelse såsom  Microns=20 𝜇𝑀 og temperaturen Cryobar=-50 ℃ og 

Chamber=-20℃.  

3.3 TRANSDERMAL	  FLUXMÅLING	  	  

3.3.1 Forsøg	  med	  Rhodamin	  B	  
 
Der er lavet UV-måling på nogle fortyndinger af Rhodamin-opløsningen med 

spektrofluorometeret (FLUO-star). RhB prøverne tages efter hver 1 time og 

eksperimentet stoppes efter 8 timer.  

Der arbejdes med 3 forskellige koncentrationer af RhB, hhv. 1 mM, 500 𝜇𝑀 og 300 

𝜇𝑀, og der foretages trippel bestemmelser af hver RhB-koncentrationer. F.eks. til 

koncentrationen 1 mM, så anvendes 0,3 ml af RhB opløsning og resten op til 14,70 

mL fyldes op med buffer. En total volumen på 15 mL forventes.   

Huden cryo-freezes og skæres ud. Herefter kigges i LEICA-mikroskopet (konfocal).  

Mikroskopet indstilles ved at vælge konfiguration med valg af laser (laseren skal 

være på omkring abs. grafens top) og detektor indstillinger. Der  vælges ALEXA 546 

for RhB, da det passer med farven. Der tages billeder med dæmpet lys. detektorerne 

HYD3 og PMT2 skal være ON. Det sidstnævnte styrer lyset. Ved HYD3 kan man 

vælge den ønsket filter, nemlig rød, ved bølgelængde for RhB=545-566 nm (Bilag 

8.1). Dernæst tages tre forskellige billeder af hver opløsningskoncentrationen. Der 

laves også kontrolforsøg med rent hud uden RhB. Det er med de samme indstillinger.  
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3.3.2 Forsøg	  med	  dextraner	  (Dermaroller)	  
 
Prøverne i Franz-celle forsøg tages efter 2, 8 og 24 timer. 

Ydermere er huden rullet med mikronålen. Der er anvendt fysisk forstærker (solid 

MN) kaldet Dermaroller. Der er brugt en størrelse, nemlig 1,5 mm af nåle gennem 

hele forsøget.  

Huden cryo-freezes og skæres på skæremaskinen, Cryomicrotome, på transversal-skin 

slices. Der er kigget i Zeiss mikroskopet (confokal). Dextranerne farves (labeled) med 

Texas Red ® og hudcellerne farves med DAPI. Mikroskopet virker ved at der trykkes 

på Vis og på Microscope control så tændes det transmitted light med DAPI staining 

ved 780 nm og Chanel, Ch2 indstilles på den blå farve. Channel-knappen styrer 

detector gain og laser. Der arbejdes med samme laser power og detector gain. Når 

SC er fundet i mikroskopet så slukkes dette lys. Herefter tændes for reflected light, 

DAPI stain og kigges i mikroskopet. Der slukkes for dette lys igen og er nu klar til at 

tage billede ved at trykke på Fast XY med efterfølgende på visning af billedet på 

skærmen og derefter trykkes på single. Med pallette-funktionen så  kan farven skiftes 

på billedet. Der tages tre forskellige slags billeder for hver Texas-Red Dextran 

størrelse.  

3.3.3 Forsøg	  med	  FITC-‐BSA	  
 
Der udføres Franz-diffusion af BSA. Herefter er huden blevet Cryo-freezed og skåret 

til prøver på transcersal skin slices, som efterfølgende blevet undersøgt i Zeiss-

mikroskopet. Der er lavet forskellige prøver for at sammenligne om 

penetrationsevnen skulle være  påvirket dels under anvendelse af enten fysisk 

penetrationsforstærker (Dermaroller) eller kemisk penetrationsforstærker (Chitosan 

NP) og sammenligne både fysiske og kemiske forstærker i forhold til hinanden. Den 

kemiske penetrationsforstærkere brugt i forsøget med FITC-BSA, som via Chitosan 

nanopartikler ændrer barrierens egenskaber.  

Der er anvendt kemisk forstærker i form af chitosan nanopartikler. Fri BSA er 

labelled med FITC, betegnes FITC-BSA og cellerne labels med DAPI. Her rulles 

huden kun med en fysisk dermaroller.  

Mai Bay Sti fra BMR-gruppe i BMB har fremstillet chitosan nanopartiklerne. 

Nanopartiklerne og BSA har hun fremskaffet til os. Udefra deres fremstilling af friske 

nanopartikler var de på 2-300 nm. For yderligere information (Bilag 8.1). 
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Så er der testet på FITC-BSA med Chitosan-nanopartiklen, NP, hvor FIT-BSA er 

blevet inkorporeret i NP med og uden dermaroller. Herved har man tilsat det på huden 

og undersøgt prøver efter 2, 8 og 24 timer. Ydermere er der kigget på en prøve med  

tom NP, efter 24 timer, samt en fri BSA og NP+BSA, efter 24 timer, uden 

dermaroller. Heraf følges skema over udførelsen af prøverne; 

Prøve Tid (timer) Mikronål 
  Med uden 

 

Kontrol 24 x  
 

Fri BSA 2 x  
 

Fri BSA 8 x  
 

Fri BSA 24 x  
 

NP+BSA 2 x  
 

NP+BSA 8 x  
 

NP+BSA 24 x  
 

Tom NP 24 x  
 

Fri BSA 24  x 
 

NP+BSA 24  x 
 

 
Mikroskop programmet (LASX) startes på computeren. Der arbejdes med 

Fluorescens mikroskop med grønt/blåt lys. Der vælges objektivet, HC PL APO CS2 

40x/1.10 WATER. Der puttes en dråbe vand på objektivet. Sætter prøven over 

objektivet og der skal ikke strammes for meget.   

Starter ud med hvidt lys og finder SC (det er bølget) med efterfølgende skift til 

fluorescens-delen. Der trykkes på ”shutter” på mikroskopet. 

For at se om der er et hul fra nålen, kan man se på 3D billeder i form af flg., 

formateringer; z-steak/z-settings efterfulgt af mark first og derefter mark last (fast XY) 

og der startes med at tage billeder.  
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4 Resultater	  

4.1 RHODAMIN	  B	  
 
Vi fik nogle resultater efter Rh-fluorescensmåling med fluorometeret og det viste sig 

at der ikke var trængt noget farvestof igennem huden, da der ikke kom noget igennem  

til acceptorrummet i Franz-celle forsøget og dermed blev der ikke foretaget yderligere 

analyse.  

Der er taget flere billeder af hver prøver på mikroskopet, men nedenstående billeder 

er udvalgt som bedst repræsenterende.  

Herunder er billeder fra RhB-opløsning i tre forskellige koncentrationer: 

(A) 1000 𝝁𝑴 (B) 500 𝝁𝑴 (C) 300 𝝁𝑴 
Rh-A 

 

Rh-B 

 

Rh-C 

 
Rh-Aa 

 

Rh-Bb 

 

Rh-Cc 

 
Figur	  I	  Billeder	  og	  de	  tilhørende	  intensitetsplot	  fra	  RhB-‐opløsning	  af	  tre	  forskellige	  koncentrationer;	  
panel	  (A)	  1000 𝝁𝑴 (Rh-A & Rh-Aa), panel (B) 500 𝝁𝑴 (Rh-B & Rh-Bb) og panel C 300 𝝁𝑴 (Rh-C & Rh-
Cc)	  	   

Graferne hhv. Rh-Aa, fra panel (A), Rh-Bb, fra panel (B), og Rh-Cc,fra panel C 

illustrer lysintensiteten, Gray values på y-aksen som funktion af afstanden i microns. 

Lysintensiteten angiver hvor meget lys der er trængt igennem. Afstanden angiver 

tykkelsen af epidermis.  

Der ses i Figur I, panel A og Rh-Aa, at for den højeste koncentration af RhB, er 

intensiteten af lyset højere, på omkring 50 sammenlignet med lavere koncentration af 

RhB (se panel (B) Rh-Bb og panel (C) Rh-Cc) som ligger på omkring 40. Hvis der 

laves en histogram på de to sidstnævnte så kan der ses at der er en minimal forskel på 

max-værdien på Rh-Bb og Rh-Cc. Alligevel kan der ikke uddrages denne vurdering af 
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de ovenstående data, eftersom nulpunktet for målingerne er tilfældigt dér hvor der er 

tegnet stregen.  

Overordnet indikerer foroven stående resultater at opløsningen med højest 

koncentration har den højere gennemtrængning (den højeste lysintensitet) igennem 

huden og penetrationen falder som koncentrationen formindskes. Man vil forvente en 

lineær sammenhæng mellem den højeste lysintensitet med koncentrationen af RhB-

opløsningen, dvs. jo mere Rh fluorescerer desto mere lys vil trænge igennem, hvilket 

passer med de ovenstående opnået resultater. Med andre ord Rh-opløsningen med 

højest koncentration vil medføre at der også vil være mest substans af stoffet i huden.  

Dog kan man udefra de tilhørende billeder Rh-A (fra panel (A)), Rh-B (fra panel (B))  

og Rh-C (fra panel (C)) ikke se denne forskel, som skyldes de ikke særlige gode 

billeder. Billederne kan sammenholdes med kontrol-prøven som viser grøn, hvilket 

betyder at der er ingen RhB. 

 
Del-diskussion: 

Der forventedes RhB i Rh-fluorescensmålingsforsøg nogle positive resultater. Dette 

er fordi, at  RhB er en hydrofil forbindelse og mon ikke der skulle gennemtrænge SC-

huldaget.  Hvis der var trængt noget igennem i Rh-fluorescensmåling så kunne der 

opnås en kalibreringskurve og derved finde koncentrationen via Lambert Beers Lov af 

farvestoffet trængt igennem huden.  

Hvorimod resultaterne for RhB-opløsning med mikroskopet indikerer at RhB er 

gennemtrængt hele vejen igennem huden i hvertfald epidermis, og stoffet når også 

ned til dermis. Da billederne er taget med større forstørrelse så kan der ikke ses om 

stoffet kommer længere ned igennem huden.  

4.2 FORSØG	  MED	  DEXTRANER	  (+/-‐	  DERMAROLLER)	  
	  
Så kigges på dextraner (3K) uden dermaroller til tre forskellige tidspunkter, nemlig 

t=2, 8 og 24 timer. Tykkelsen af epidermis er indikeret med stregen. Den blå farve på 

mikroskopbillederne viser cellerne labelled med DAPI, og den røde farve viser det 

fluorescerende stof på dextranet, TexasRed-Dextraner. DAPI viser hvor der er levende 

celler henne. Der er taget mange billeder med herunder er angivet de bedste og 

illustrative billeder blandt de mange er brugt til dataanalyse; Øvrige henvist til bilag 

(8.2.2).  
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(A) Dex-3A (2 timer) 

 
Dex-3Aa 

 

(B) Dex-3B (8 timer) 

 
Dex-3Bb 

 

(C) Dex-3C (24 timer) 

 
Dex-3Cc 

 

Figur	  II	  TexasRed-‐Dextraner	  angivet	  i	  størrelse	  3	  K,	  uden	  dermaroller,	  sammenlignet	  tre	  forskellige	  
tidspunkter:	  Panel	  A	  efter	  2	  timer	  (Dex-3A & Dex-3Aa), panel B efter 8 timer (Dex-3B & Dex-3Bb) 
og panel C efter 24 timer (Dex-3C & Dex-3Cc) 

Der ses til tiden efter 2 timer (Dex-3Aa) at intensiteten stiger i SC og falder relativt 

meget hurtigt, efter omkring 6 𝜇m. Efter 8 og 24 timer kan det ses at Dextranen er 

trængt dybere ind i vævet. Det kan ses at stoffet har vandret forholdsvist mere. 

Sammenlignet med prøverne med Dermaroller,  
(A) Dex-3A1 (2 timer) 

 
Dex-3Aa1 

 

(B) Dex-3B1 (8 timer) 

 
Dex-3Bb1 

 

(C) Dex-3C1 (24 timer) 

 
Dex-3Cc1 

 
Figur	  III	  TexasRed-‐Dextraner	  angivet	  i	  størrelse	  3	  K,	  med	  Dermaroller,	  sammenlignet	  tre	  forskellige	  
tidspunkter:	  Panel	  A	  efter	  2	  timer	  (Dex-3A1 & Dex-3Aa1), Panel B efter 8 timer (Dex-3B1 & Dex-
3Bb1) og Panel C efter 24 timer (Dex-3C1 & Dex-3Cc1) 
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Intensiteterne forholder sig stort set relativt meget jævnt fordelt på de tre forskellige 

tidspunkter. Men dog er der stadigvæk en forskel. Altså i (Dex-3Aa1 fra panel (A)), 

så trænger der  farvestoffet igennem hele epidermis’s lag men med lavere 

lysintensitet, på omkring 80, dvs. en mindre del af farvestoffet trænges jævnligt 

igennem. Sammenlignet med (Dex-3Bb1, fra panel (B)), så er lysintensiteten relativ 

højere, 200 med længere vandren af farvestoffet igennem epidermis. (Dex-3Cc1 fra 

panel (C)), efter 24 timer, viser at gennemtrængelsen har været stigende i omkring 20 

𝜇m-afstanden i forhold til Dex-3Aa1 (panel (A)) og Dex-3Bb1 (panel (B)) med en 

lysintensitet hel op til omkring 200.  

Del-diskussion: 

Der kan hermed siges at ved dextraner 3 K, uden Dermaroller, så øges penetrationen 

med tiden med samme lys intensiteter, dvs. med samme substans indhold af det 

fluorescerende stof. Med Dermaroller, så viser det sig det samme resultat at 

penetrationen af farvestoffet forstærkes med tiden. Så dextraner med og uden 

dermaroller afmålt på samme tidsintervaller at penetrationen stiger jo længere tid der 

går. Dette stemmer overens med forventningen, altså det viser at DAPI-staining var 

en succes med det resultat at de blå celler på billederne befinder sig i det ’levedygtige’ 

(viable) epidermis, altså dér hvor levende celler er. DAPI, det farvede cellekernerne 

blå. Som man kan se at det yderste lag, som er SC, der er det rødt, dvs. der er døde 

celler (ingen kerner). Det er kun de levende celler i det ’levedygtige’ region af 

epidermis som er blevet labelled med DAPI, som viser sig blå.  

Som eksempel herunder er der sammenholdt Texas-red Dextran 3 K hhv. uden og 

med dermaroller efter samme tidsinterval f.eks. 8 timer;  

(Ai) Uden Dermaroller (Aii) Med Dermaroller 
Dex-3B (8 timer) 

 

Dex-3B1 (efter 8 timer) 

 
Figur	  IV	  Sammenligning	  af	  Texas-‐Red	  Dextraner	  i	  størrelse	  3	  K	  uden	  og	  med	  Dermaroller	  efter	  8	  
timer;	  Panel	  (Ai)	  uden	  Dermaroller	  (Dex-3B) og panel (Aii) med Dermaroller (Dex-3B1)	  

På billede hhv. Dex-3B, fra panel (Ai) og Dex-3B1, fra panel (Aii) ses en tydelig 

forskel. Dex-3B som indikerer uden dermaroller, er der ingen af cellerne der er blevet 
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farvet. Hvorimod Dex-3B1 som indikerer med dermaroller, viser at farvestoffet er 

trængt igennem cellerne (blå). Dette betyder at med dermarolleren så når dextranen 

længere ind. Til denne iagttagelse kan de tilhørende lysintensitetsgraferne til 

billederne ikke bruges til at fortælle noget om farvestoffets gennemtrængelighed 

igennem huden.  

 
Ved 10 K Med Dermaroller Henvist til bilag (8.2.3) 

Ved Texas-Red Dextraner 10 K, uden dermaroller, så er penetrationen af farvestoffet 

relativt lavere sammenlignet med detraner på 3 K, uden dermaroller.  Her er blot taget 

et eksempel  

(A1) 10 K (2 timer)  (A2) 3 K (2 timer) 
Dex-10Aa 

 

Dex-3Aa 

 

Figure	  V	  sammenligning	  af	  to	  forskellige	  størrelser	  af	  Texas-‐Red	  Dextraner,	  uden	  Dermaroller,	  efter	  
2	  timer;	  panel	  (A1)	  størrelse	  10	  K	  (Dex-‐10Aa)	  og	  panel	  (A2)	  størrelse	  3	  K	  (Dex-‐3Aa)	  	  

Som tiden går så viser det sig faktisk for Dextraner 10 K, at penetrationen forøges, 

Dex-10Aa<Dex-10Bb<Dex-10Cc, men det er mindre end for 3K dextranerne. Dette 

er som forventet, da jo større molekylet er desto sværere er det at penetrere igennem 

huden. 

Derimod, med dermaroller, viser det sig at penetrationen stiger enorm meget i forhold 

til uden dermaroller. Her vises der et eksempel med Dex-10Cc1 – og uden Dex-10Cc 

dermaroller til tiden 24 timer som et eksempel  

(Ab) Uden Dermaroller (Ab1) Med Dermaroller 
Dex-10Cc 

 

Dex-10Cc1 

 
Figure	  3	  

Figur	  VI	  	  Sammenligning	  af	  Texas-‐Red	  Dextraner	  i	  størrelse	  10	  K	  efter	  24	  timer	  hhv.	  Uden	  og	  med	  
dermaroller;	  uden	  dermaroller	  (Dex-‐10Cc)	  og	  med	  dermaroller	  (Dex-‐10Cc1)	  	  
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På figur VI, ses billede Dex-10Cc (panel Ab) og billede Dex-10Cc1 (panel Ab1) er 

SC ’grænsen’ markæret ved estimat, da der teoretisk set forventes en SC tykkelse 

mellem 10-20 𝜇𝑚.  

Der kan også ses en lille forskel på de grafiske billeder hhv. Dex-10C og Dex-10C1. 

(de øvrige sammenligninger til andre tidspunkter henvises til bilag 8.2.3).  

Dette er som forventet at penetrationen forstærkes med en fysisk forstærkere, da 

hullerne på huden bliver større og derved bliver det for molekylerne også nemmere at 

gennemtrænge.  

 
Der ses herunder at penetrationen øges med dermarolleren. Men derimod er 

penetrationen i det hele taget af dextraner 10 K lavere end penetrationen af dextraner 

3 K.  
(A) Dex-10A (2 timer) 

 
Dex-10Aa  

 

(B) Dex-10B (8 timer) 

 
Dex-10Bb  

 

(C) Dex-10C (24 timer) 

 
Dex-10Cc  

 
Figur	  VII	  Sammenligning	  af	  Texas-‐red	  Dextraner	  af	  størrelse	  10	  K	  med	  dermaroller	  til	  tre	  forskellige	  
tidspunkter;	  Panel	  (A)	  2	  timer	  (Dex-10A &  Dex-10Aa), panel (B) (Dex-10B & Dex-10Bb) og panel 
(C) (Dex-10C & Dex-10Cc) 

Ved 70 K med Dermaroller Henvist til bilag (7.2.4) 

I Figur VIII vises intensitetsplot for 70 K, 10 K og 3 K dextraner efter 24 timer: 
(A1) Dex-70Cc  

 

(A2) Dex-10Cc  

 

(A3) Dex-3Cc  

 

Figure	  VIII	  Sammenligning	  af	  intensitetsplot	  af	  hhv.	  Panel	  (A1)	  70	  K	  (Dex-‐70Cc),	  panel	  (A2)	  10	  K	  
(Dex-‐10Cc)	  og	  panel	  (A3)	  3	  K	  (Dex-‐3Cc)	  Texas-‐Red	  Dextraner,	  uden	  Dermaroller,	  efter	  24	  timer	  
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Dette viser at ved større dextraner så er der mindst der gennemtrængning og ved 

lavest dextran-størrelse så penetreres der mest. 

Som tiden går ved den samme dextran størrelse, altså 70 K så er der ikke hel den store 

forskel af penetrationen, da størrelsen forøges yderligere og derved er de endnu svært 

ved at gennemtrænge barieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med dermaroller så er der en signifikant forskel på lysintensiteten efter 24 timer; 
  

Der ses af panel C, Dex-70Cc, uden dermaroller, at med højest lysintensitet på 

omkring 40, så er der mest i SC, og som derved formindskes i mængden af substans, 

når det kommer længere ind i epidermis. Derimod ses af panel C1, Dex-70Cc1, med 

dermaroller, at der er lysintensiteten højest, på en top omkring 250, og derved med en 

relativ mere substans i både SC og epidermis sammenlignet med panel (C).  

 

 

 

 

(B) Dex-70B (8 timer) 

 

(C) Dex-70C (24 timer) 

 
Figur	  IX	  Sammenligning	  af	  Texas-‐Red	  Dextraner	  med	  størrelse	  70	  K	  efter	  8	  timer	  og	  24	  timer.	  Panel	  
(B)	  Dex-‐70B	  efter	  8	  timer	  og	  panel	  (C)	  Dex-‐70C	  efter	  24	  timer	  	  	  

(C) Uden DermaRoller (C1) Med DermaRoller 
Dex-70Cc 

 

Dex-70Cc1 

 

Figure	  X	  Sammenligning	  af	  Texas-‐Red	  Dextraner,	  70	  K	  efter	  24	  timer,	  uden	  -‐	  og	  med	  dermaroller;	  
Uden	  dermaroller	  panel	  (C)	  Dex-‐70	  Cc	  og	  med	  dermaroller	  panel	  (C1)	  	  Dex-‐70Cc1	  
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4.3 FORSØG	  MED	  BSA	  MED	  FITC-‐BSA	  	  
 

Forsøg med Franz-diffusion af BSA opnåede vi resultater men resultaterne på 

prøverne var signifikant ikke højere end kontrollen, betyder så at der ikke er kommet 

noget igennem. 

Herunder er der lavet en række sammenligninger for at se hvad det betyder for 

penetrationsevnen. 

 

• Fysisk penetrationsforstærkning (Dermaroller) 

𝑆𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑚𝑒𝑑  𝑑𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟 𝐹𝑟𝑖  𝐹𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑆𝐴

𝑁𝑃 + 𝐵𝑆𝐴
𝑢𝑑𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟   𝐹𝑟𝑖  𝐹𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑆𝐴𝑁𝑃 + 𝐵𝑆𝐴

 

Her sammenlignes  

Med dermaroller 

(F) Fri FITC-BSA (24 timer) (N) NP+BSA (24 timer) 
FB-C1 

 
FB-Cc1 

 

NPB-C1 

 
NPB-Cc1 

 
Figur	  XI	  Sammenligning	  af	  frit	  FITC-‐BSA	  med	  chitosan	  NP+BSA	  efter	  24	  timer	  under	  brug	  af	  
dermaroller:	  panel	  (F)	  gengiver	  frit	  FITC-‐BSA	  (FB-‐C1	  &	  FB-‐Cc1)	  og	  panel	  (N)	  gengiver	  NP	  påsat	  BSA	  
((NBP-‐C1	  &	  NBP-‐Cc1)	  	  	  

Der ses af Figur XI panel (F), af billede FB-C1, at frit FITC-BSA trænges noget 

igennem det yderste lag af epidermis under anvendelse af dermaroller. Panel (N), 
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nanopartiklen påsat BSA, ses på billede NPB-C1, at det gennemtrænges også 

epidermis, og ret dybere ind og når faktisk hel hen til dermis, under anvendelse af 

dermarolleren. Dette indikeres også med det tilhørende intensitetsplot, NPB-Cc1, at 

der vises der at efter 20 𝜇𝑚 tykkelsen gennemtrænges mest af det fluorescerende stof 

(grønt) med højest intensitet i forhold til FITC-BSA uden NP, billede FB-Cc1, at 

intensiteten ligger lavere, og dermed relativt mindre substans af det fluorescerende 

stof i epidermis.  

 

• Betydning af den kemiske penetrationsforstærkning  (Chitosan NP)  

𝑆𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐹𝑟𝑖  𝐹𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑆𝐴
𝐹𝐼𝑇𝐶 − 𝐵𝑆𝐴 + 𝑁𝑃 

 

Uden Dermaroller 

(F1) (Fri FITC-BSA (24 timer) (N1) NP+BSA (24 timer) 

FB-A 

 

NPB-A 

 
Figur	  XII	  Sammenligning	  af	  frit	  FITC-‐BSA	  med	  nanopartiklen	  +BSA	  uden	  brug	  af	  Dermaroller	  efter	  
24	  timer;	  Panel	  (F1)	  er	  frit	  FITC-‐BSA	  (FB-‐A)	  og	  Panel	  (N1)	  angiver	  NP+BSA	  med	  billede	  NPB-‐A	   

På Figur XII så ses af panel (F1), af billede FB-A at  der er ingen grøn, da der er intet 

fluorofor og dermed intet af det fluorescens stof. Det røde farve er blot reflekterede 

lys fra laseren. Af panel (N1) så observeres af billede NPB-A at FITC (grønt) kun 

sidder på det yderste. Plottet for billede NPB-A henvises til Bilag 8.2, og der ses at 

det når kun til overfladen af epidermis og trænger ikke længere igennem.  

Del-diskussion: 

Dette forsøg med FITC-BSA og chitosan-nanopartiklen kan resultaterne 

sammenholdes ved på følgende måde; der er frit BSA med dermaroller så er der 

nanopartikler+BSA, med dermaroller. Så er der BSA, uden dermaroller, samt 

nanopartikler+BSA, uden dermaroller. Hvis der sammenlignes de to uden dermaroller 

så er der ikke hel den store forskel på dem. Der er en meget  i bare en meget minimal 
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forskel på dem. Så derfor kan man ikke med sikkerhed bekræfte at det er 

nanopartiklerne der gør noget som helst ved penetrationen gennem huden. Hvis der 

sammenlignes de to andre faktorer, med dermaroller, så vil man godt kunne se forskel 

på dem. Så derfor kan man ikke udelukke at nanopartiklerne ikke har noget effekt på 

penetrationen igennem huden, men der kan ikke siges at det er kun nanopartiklerne 

som påvirker denne funktion. De to sammenligninger, uden dermaroller, der er der 

ikke hel den store forskel. Man kan hverken sige at det er kun pga. nanopartiklerne 

penetrationen øges og kan heller ikke  udelukke at det slet ingen påvirkning har på 

penetrationen gennem barrieren.  

 
Herved sammenholdes den ovestående forstærkere fysiske (dermaroller) med kemiske 

(NPs): 

𝑆𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔
𝐷𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟 + (𝐵𝑆𝐴 + 𝑁𝑃)
𝐷𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒𝑟 + 𝑓𝑟𝑖  𝐵𝑆𝐴
𝑈𝑑𝑒𝑛  𝑑𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒𝑟

 

De ovenstående sammenligninger udmunder i at dermaroller med BSA+NP skulle 

have den højeste penetrationsevne. Penetrationensevne formindskes uden 

nanopartikel og slet ikke når der ingen former for forstærkning er.  
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5 Diskussion	  
	  
Overordnet set har dette projekt været udfordrende dels fordi at vi har været de første 

der har udrettet og tilrettelagt en strategi for udførelsen af dette projekt. Vi har ikke 

haft tidligere erfaringer på dette emme og vores erfaringer åbner vejen for de 

kommende studerende som skulle have interesse for at videreforske indenfor dette 

område. Dette projekt kan hel klart anbefales da det står åben for alle former for 

udfordringer samt giver muligheder for at bearbejde og videreføre de hidtil opnået 

data og analyser, da projektet transdermal penetration er omfattende kunne det være 

interessant at søge at besvare flere spørgsmål indenfor dette emne. 

 
Det er hellere ikke en god ide at afgøre hvor meget RhB der er trængt igennem ved 

bare et øjemål vurdering, som ovenstående. Man kan ikke blot kun udefra graferne 

fortælle hvor meget farvestoffet er trængt igennem, da grafen ikke fortæller noget om 

farvestoffets gennemtrængelighed igennem huden. Forsøgsresultaterne kunne have 

været behandlet og skildret på en anderledes måde ved at lave yderligere data-analyse 

i imageJ programmet og gengive resultaterne i from af at lave grafer over mange 

målinger og derved sammenligne dem. Så vil man kunne lave en mere kvantitativ 

analyse og derved vurdere, hvor langt og hvor meget, der er kommet igennem i de 

forskellige koncentrationer. Generelt er billederne ikke repræsentative nok pga. 

manglende erfaring med at tage gode billeder. Hvis der var mere tid så kunne man 

have taget billederne om.  

Forsøg med BSA viser at der stort set ikke kommer noget igennem det hydrofobe lag, 

SC, som forventet, og  hvilket også passer overens med teorien om at BSA-proteinet 

er hydrofilt, og derved ikke kan penetrere igennem. Selv efter 24 timer med Franz 

celle forsøget, hvor hunden er i kontakt med i længere tid, så er der mest substans på 

overfladen. 

 
Som der er opnået i projektets forsøgsresultater, at mikronåle kan have en effekt på 

penetration af forskellige stoffer og molekyler. Dette leder frem til at mikronåle er et 

godt penetrationsredskab til transdermal  delivery af lægemiddelstoffer. Som  

i artiklen(38)  har en række forskere undersøgt muligheden for at lave de såkaldte 

patch med mikronåle sat på for at regulere insulinen i blodet. Ideen er at man i stedet 

for at stikke sig med insulin så er det en reel og en alternativ mulighed for optagelse 

af insulin. Der er også andre artikler med flg. reference som understøtter dette (39).   
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Der er nogle patienter der får indopereret en insulinpumpe og andre patienter, som får 

taget blodprøver for at måle insulinniveau. Dette kan være invasivt og der er færre 

bivirkninger med denne alternativ måde at regulere insulinen på. Det er selvfølgelig 

også en udfordring i at erstatte de nuværende teknikker med at fremstille patchene og 

få det ud på markedet.  

 
På grund af tidsmangel og begrænset studie-research i laboratorium og mangel på 

udstyr så kunne mulige forsøg udføres i fremtiden, kunne man prøve med forskellige 

størrelser af mikronåle. En hypotese kunne være om man kan udføre eksperimentet 

med tykkere nåle som dermed ændrer på hullernes størrelse i huden og diameter og 

derved teste hvor store molekyler der kan penetrere igennem.    

Forsøg med FITC-BSA viste, som nævnt, at penetrationen med både det frie FITC-

BSA og med nanopartiklen var ringe med ikke den største gennemtrængelse af 

substand i de nedre lag af huden. Her er det interessant at undersøge hvilke andre dele 

af hud man skal ændre på for at øge penetrationen. F.eks. har vi prøvet at adskille SC 

fra epidermis, men uden succes. Det gik simpelthen i stykker. Hvis der i tilfældet af 

det kunne lade sig gøre så kunne man undersøge lagene hver især og finde ud af 

hvilke molekyler trænger igennem de enkelte lag og få et overblik over hvor langt 

tingene kommer ned af sig selv og evt. hvilke andre forstærkere skal være oplagt at 

anvende.  
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6 Konklusion	  	  
 
RhB forsøget viste ingen penetration til opsamlingsvæsken med måling med 

fluorometer, men tværtimod kom fint igennem SC, med resultat på at RhB-

opløsninger med den  højest koncentration havde det højest substansindhold af stoffet 

gennemtrængt huden.  

Der bekræftes hermed under dextran forsøget at der ved den mindste dextran-størrelse 

(3 K) så øges penetrationen jo længere tid det er i kontakt med huden. Dette gælder 

nogenlunde også med dextranerne i størrelse 10 og 70 K, men i de største så kan man 

næsten ikke se den hel store betydning af hvor meget dextranerne er i kontakt med 

hudoverfladen. På trods af hudens barriereegenskab så er der stadigvæk noget der 

trænger igennem, da membraner ikke fuldstændig modstandsdygtig, og da de er så 

tynde så er det stadigvæk ikke fuldstændig barriere mod alt.  

Ydermere er der opnået at jo mindre molekylerne er, desto mere gennemtrænges 

huden, altså ved 3 K så var der højere penetration end for 70 K. Desuden er der 

opnået at dermarolleren har en vis betydning på penetrationen af farvestofferne.  

Forsøgene med FITC-BSA har vist at med kombinationen af dermarolleren og 

chitosan NP var mest muligt at levere proteinet gennem hudens barrier.  

 
Desuden har nyere forskning fokuseret på at anvende disse former for 

penetrationsforstærkere (mikronåle) til at regulere kroppens stabilitetsniveau 

eksempelvis insulin-patch, med det formål at opnå en relativt bedre effekt af 

transdermal medikamenter og fremme patient compliance og behov med de 

allerfærreste bivirkninger samt besparelser på lægemiddelressourcer og evt. personale 

indenfor sundhedssektoren.  
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8 Bilag	  

8.1 LABPROTOKOL	  	  
	  

Molekyleformel	   Fysiske egenskaber (anvendt ChemBioDram)	  
RhodaminB 

(𝐶!"𝐻!"𝐶𝑙𝑁!𝑂!) 

 
𝑀 = 479,02 

 
Absorption (blå toppe) = 545 nm, 355 nm 

Emission (rød top) = 566 nm 

www.fluorophores.org (d.16.05.16 kl.15.40) 

Dextran (Texas Red) 
Neutral, beskyttes mod lys 
opbevares -25à-5 grader 

Størrelse, 

MW 

REF LOT 

3000 D3329 1616136 

10,000 D1828 1641822 

70,000 D1830 1575003 
 

Molecular Probes, 

Texas Red 

(Sulforhodamin 101 

syrechlorid) 

𝐶!"𝐻!"𝐶𝑙𝑁!𝑂!𝑆! 

  
𝑀 = 624,12 

ON N

COOH

Cl

N O N

SO3-

SO2Cl
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Excitation (blå top) = 592 nm 

Emission (rød top) = 614 nm 

www.fluorophores.org (d.13.05.16 kl.11.39) 

 

 
REF: D1828 

LOT: 1641822 

UNIT: 25 mg 

10,000 MW 

Molecular Probes, 

DAPI 

(4 ', 6-diamidino-2-

phenylindol) 

𝐶!"𝐻!"𝑁!  

 
𝑀 = 277,13 

 
Absorption (blå top) = 358 nm 

Emmision (rød top) = 461 nm 

www.fluorophores.org (d.13.05.16 kl.12.01) 

N
H

H2N

HN

NH

NH2
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REF: P33941 

LOT: 1587696 

UNIT: 2 mL 

BSA (Bovine serum 

albumin) 

 
http://www.pa.ibf.cnr.it/nabla/T16.html d. 12.05.16 kl. 21.41 

FITC 

(Fluorescin 

Isothiocyanat) 

𝐶!"𝐻!!𝑁𝑂!𝑆 
 

𝑀 = 389,04 

 
Excitation (blå top) = 495 nm 

Emmision (rød top) = 519 nm 

www.fluorophores.org (d.13.05.16 kl.12.08) 

O

O

HO

OHO

N
C

S
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Nanopartikler  

 

 
Chitosan 

 
kilde: http://www.google.com/patents/WO2011066471A1?cl=en d. 

17.05.16 kl. 20.25 

DermaRoller 
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8.2 FORSØGSBILLEDER	  

8.2.1 Dextraner	  3	  K	  	  
	  

(2 timer) 

Uden DermaRoller Med DermaRoller 
Dex-3A 

 
Dex-3Aa 

 

Dex-3A1 

 
Dex-3Aa1 

 

(8 timer) 
Dex-3B 

 
Dex-3Bb 

 

Dex-3B1 

 
Dex-3Bb1 

 
(24 timer) 
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Dex-3C 

 
Dex-3Cc 

 

Dex-3C1 

 
Dex-3Cc1 

 

	  

8.2.2 Dextraner	  10	  K	  	  
(2 timer) 

Uden DermaRoller Med DermaRoller 
Dex-10A 

 
Dex-10Aa 

 

Dex-10A1 

 
Dex-10Aa1 

 

(8 timer) 
Dex-10B Dex-10B1 
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Dex-10Bb 

 

 
Dex-10Bb1 

 

(24 timer) 
Dex-10C 

 
Dex-10Cc 

 

Dex-10C1 

 
Dex-10Cc1 

 
	  

8.2.3 Dextraner	  70	  K	  	  
	  

(2 timer) 

Uden Dermaroller Med Dermaroller 
Dex-70A Dex-70A1 
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Dex-70Aa 

 

 
Dex-70Aa1 

 

(8 timer) 
Dex-70B 

 
Dex-70Bb 

 

Dex-70B1 

 
Dex-70Bb1 

 

(24 timer) 
Dex-70C 

 
Dex-70Cc 

Dex-70C1 

 
Dex-70Cc1 
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8.2.4 BSA	  
	  
 Inkubatio

nstid / 

timer 

Dermaroller (Med) 

Nr. Prøve 

2 Fri 

FITC-

BSA 

2 FB-A1 

 
FB-Aa1 

 
 

4 Fri BSA 24 FB-C1 
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FB-Cc1 

 
5 NP+BSA 2 NPB-A1 

 
NPB-Aa1 
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6 NP+BSA 8 NPB-B1 

 
 

NPB-Bb1 

 

 

7 NP+BSA 24 NPB-C1 

 

 
NPB-Cc1 
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8 Tom NP 24 TNP-A1 

 
   Dermaroller (uden) 

9 Fri BSA 24 FB-A 

 

10 NP+BSA 24 NPB-C 
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NPB-Cc 

 

	  
	  


