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ABSTRACT 

Transdermal drug delivery systems are required to administer biopharmaceuticals through the skin 

barrier. Because skin has the important function to protect the body by preventing entry of especially 

toxics into the body, the organized removal of the skin barrier without dropping the protection 

function is the key to the transdermal administration of biopharmaceuticals through the skin. In order 

to use the skin as a delivery pathway for biopharmaceuticals, it is important to know which molecules 

can penetrate through the skin and maybe even why. 

The general barrier to transdermal drug delivery is the stratum corneum, the outer most layer of the 

skin. The objective of this study was to overcome that barrier to significantly enhance transdermal 

delivery of drugs without causing major damage to the skin. In this thesis, the penetration of different 

molecules (Rhodamin B, Texas-Red labelled dextrans and FITC-labelled Bovine serum albumin) 

through the skin were studied both with and without penetration enhancers. Two penetration enhancer 

methods were studied to overcome the barrier by impairing the skin barrier in order to transport 

different molecules through the skin. The two enhancers methods used were the physical enhancer in 

the form of microneedles and the chemical enhancer as nanoparticles. Microscopy and fluorescence 

spectroscopy was used to analyze the results.   

The penetration of Rhodamin B through human skin without enhancers was tested in vitro through 

Franz diffusion experiments, which showed that the Rhodamin molecules could penetrate into the 

skin but not all the way through it. Microneedles, which have been demonstrated to enhance skin 

permeability for molecules that cannot penetrate the stratum corneum, were used to study the 

penetration of dextrans in various sizes through the skin. Compared to the skin that was not treated 

with the microneedles, the results showed that the microneedles did actually enhance the penetration 

of the smaller dextrans with molecular weights at 3,000 and 10,000 g/mole. However, the penetration 

of dextrans at 70,000 g/mole was not enhanced, since the molecules probably were too big to 

penetrate through stratum corneum. Finally, the penetration of BSA was studied using a combination 

of microneedles and chitosan nanoparticles, which showed that the combination of the two enhancers 

did in fact improve the penetration of BSA into the skin.  
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1.   INTRODUKTION 
 

I løbet af de seneste årtier, er der blevet registreret betydelige fremskridt i udviklingen af 

transdermale lægemiddelsystemer med lav molekylevægt (1). Konventionelt anvendes den orale 

administrationsvej for lægemiddelindfrielse. Orale formuleringer bruges ofte for systemisk virkning, 

selvom der er nogle få, som har en lokal virkning i munden. Sammenlignet med andre 

administrationsveje, så er den orale rute den nemmeste rute for forbrugeren. Dog findes der en del 

ulemper ved denne rute, som inkluderer relativt langsomme virkninger, mulighed for irregulær 

absorption, ”første-passage”-metabolisme af leveren og destruering af det aktive stof af enzymer, som 

findes i mave-tarm-kanalen (2). 

Transdermal lægemiddelindgivelse er en vigtig leveringsmetode, hvor man kan undgå ”første-

passage”-metabolismen. Over en tredjedel af lægemidler under klinisk evaluering indebærer levering 

ind i eller gennem huden. Dette tal omfatter både lægemidler, hvis lokalitet af handling findes i huden, 

men også dem, som er beregnet til at blive taget op af det systemiske kredsløb og føres rundt i kroppen 

via blodbanen (3). Gennemtrængning af stoffer gennem menneskehud har løbende fremkaldt stor 

interesse i det videnskabelige samfund på grund af sin relevans i transdermal administration af 

lægemiddelstoffer. Dette byder på flere fordele, herunder vedvarende levering af det aktive stof samt 

undgåelse af hepatisk metabolisme (3, 4). 

Selvom den transdermale lægemiddelindgivelse er en meget nyttig metode til at indfri 

lægemidler på eller gennem huden, så findes der naturligvis også en del udfordringer. Den mest 

betydelige udfordring er effektiviteten af hudbarrieren, hvor det især er det øverste lag, stratum 

corneum (SC), som begrænser penetrationen af et lægemiddel. Generelt er det vanskeligt at forudsige 

permeabiliteten af en given forbindelse gennem huden, da huden har en meget kompleks opbygning(3, 

5). 

I denne opgave undersøges forskellige stoffers evne til at penetrere gennem hudens barriere ved 

passiv diffusion i form af Franz celle diffusionseksperimenter. Herunder testes Rhodamin B i 

forskellige koncentrationer, BSA-proteinet (med og uden chitosan nanopartikler) og dextraner i 

forskellige størrelser. Derudover undersøges det om hudens permeabilitet stiger, ved anvendelse af 

mikronåle, som bør virke som en penetrationsforstærker. Resultaterne analyseres ved hjælp af 

mikroskopi og fluorescens spektroskopi. 
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2.   BAGGRUND 

2.1 MENNESKEHUDEN 

For at forstå hvordan forskellige stoffer kan penetrere gennem huden, er det nødvendigt at kende 

til hudens opbygning. Her er det især hudens yderste lag, stratum corneum (SC), som udgør hudens 

primære barriere, og det er derfor dette hudlag der er fokus på.  

2.1.1 HUDENS ANATOMI OG OPBYGNING 

Huden er det største organ i menneskekroppen, som udgør omkring 16% af den totale kropsvægt 

(6). Den består af to dele: det ydre cellelag, epidermis, og det indre bindevævslag, dermis. Epidermis 

kan yderligere inddeles i to dele: stratum corneum (SC) bestående af døde celler og de tre andre lag 

under SC, bestående af levende celler (7). På figur 1 ses de fire lag i epidermis (fem lag, når der er tale 

om tykt hud, som hud på fodsålen), hvor stratum basale er det inderste lag og stratum corneum er det 

yderste lag. Den primære funktion af de levedygtige celler i epidermis er at bevæge sig gradvist gennem 

en proces med differentiering. Til sidst ender differentieringen ud i generering af hudens barriere, altså 

SC-laget. Epidermis er et kontinuerligt selvfornyende pladeepithel, som dækker hele overfladen af 

kroppen. De primære celler i epidermis kaldes for keratinocytter og andre vigtige cellulære elementer 

omfatter melanocytter, som er kilden til melanin-pigmentet. Ud over disse, findes langerhansceller, 

som er en del af immunsystemet og til sidst merkelcellerne, som fungerer som mekanoreceptorer (6, 

8). 

Å	  

FIGUR 1: TIL VENSTRE SES ET DIAGRAM AF EPIDERMIS, SOM VISER DE FORSKELLIGE HUDLAG, UDOVER STRATUM 
LUCIDUM, SOM KUN FINDES I TYKT HUD(6). TIL HØJRE SES ET BILLEDE AF TYKT HUD, HVOR BÅDE EPIDERMIS OG 

DERMIS INDGÅR (9). 

Stratum basale (SB) er inderste hudlag i epidermis, hvor cellerne er bundet sammen via kryds-

linkede proteiner, kaldt for desmosomer. Desmosomerne spiller derfor en central rolle, da de forbinder 
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nabo celler med hinanden. Selvom desmosomerne udgør en del af alle lagene i epidermis, så undergår 

de strukturelle modifikationer, idet basallaget differentierer gennem epidermis (9).  

Stratum spinosum (SS) er et hudlag over SB, som består af flere cellelag. I dette hudlag foregår 

der stadig differentiering, men mindre end i det basale hudlag. Cellerne i SS indeholder tykke bundter 

fa intermediære filamenter, der består af proteinet præ-keratin. Udover keratinocytter, findes 

dendritiske celler også her (9).  

Stratum granulosum (SG) er et tyndt lag bestående af en til fem lag af flade keratinocytter, som 

stadig indeholder en cellekerne. Dette hudlag repræsenterer det sidste lag af levedygtige celler, før 

cellerne bliver til korneocytter i SC. Selvom dette lag kun er et par celler tykt, så er det en vigtig del af 

epidermis, da de centrale transformationer, der danner SC-barrieren, opstår i dette lag. Der dannes to 

typer af granuler, henholdsvis keratohyalin, som er fyldt med protein, og lamellære legemer (LG), som 

indeholder lipider (6, 9). I SG bliver cellerne transformeret ind til korneocytterne, der danner SC. 

Kernen fordøjes, cytoplasma forsvinder, og lipiderne frigives i det intercellulære rum. Lamellære 

granuler er små organeller med en afgrænsende membran, som primært ses i SG af epidemis. Disse 

indeholder stakke af lipider, bestående af fosfolipider, cholesterol og glucosylceramider, der er 

forløberne til den intercellulære lipid-matrix i SC (8).  

Stratum corneum (SC) er slutproduktet af differentieringen i epidermis. Det er et tyndt (omkring 

20	  𝜇𝑚) og tørt lag, komponeret af døde celler (korneocytter), som er fyldt med keratin-filamenter og 

omringet af et kontinuert multilamellær lipid-matrix. Kompositionen af lipiderne er meget anderledes 

sammenlignet med de fleste andre biologiske membraner, da de næsten ikke indeholder nogle 

fosforlipider, men består derimod primært af lange kæder af ceramider, fedtsyrer og cholesterol (7, 10, 

11). SC er derfor et meget lipofilt lag, som kun tillader små og moderate lipofile molekyler til at 

penetrere passivt over. Dette begrænser levering af proteiner, som ofte har en stor molekylevægt og er 

naturligt hydrofile (12). Den unikke lipid-struktur spiller en kritisk rolle, når det handler om hudens 

barrierefunktion og vedligeholdelse af korneocytterne (8).  

2.1.2 STRATUM CORNEUM MODELLEN 

SC-barrieren illustreres ofte som en murstensvæg, hvor ”murstenene” er bestående af de døde 

korneocyt-celler fyldt med keratin og ”mørtlen” er komponeret af lipid matrix  (13).  
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FIGUR 2: SKEMATISK ILLUSTRATION AF MURSTENSVÆG-MODELLEN AF STRATUM CORNEUM, HVOR MURSTENENE 
ER CELLERNE OG MØRTLEN ER DET MULTILAMELLÆRE LIPIDLAG (LB). MURSTENENE ER BLEVET ESTIMERET TIL AT 

VÆRE 40 𝜇𝑚 LANGE OG 0.8 𝜇𝑚 TYKKE (14). 

På figur 2 ses en model af murstensvæggen i stratum corneum. SC, det yderste 10-20 𝜇𝑚 lag af 

epidermis, er den primære barriere for transdermal stoftransport (14). Lipid-mørtlen er den største 

hindring for vand, der skal passere ud gennem SC. Permeabiliteten af lipidopløselige molekyler er 

illustreret ved at de snører sig rundt om korneocyt-murstenene ved at diffundere gennem lipid matrixen. 

Både mursten og mørtlen af SC produceres af celler på SG-laget, hvor keratinocytter frigiver lipider 

ind i rummet mellem cellerne i SC. Keratinocytterne selv, bliver omdannet til korneocytter, som udgør 

murstenene i SC. En væsentlig pointe er, at murstenene er forbundet af desmosomer. Desmosomerne 

er strukturer, som hovedsageligt består af glycoproteiner. Desmosomerne i SC er modificeret fra dem, 

som forbinder keratinocytterne i de inderste lag i epidermis og derfor kaldes desmosomerne i SC for 

korneodesmosomer (6).  

Den usædvanlige lipid-komposition af mørtlen består af en blanding af ceramider (45-50% af vægt), 

cholesterol (25%) og frie fedtsyrer (10-15%) samt mindre end 5% af flere forskellige lipider, hvoraf 

den vigtigste er cholesterolsulfat (8). Denne lipid-mørtel er ekstremt vigtig for hudens barrierefunktion. 

Ceramiderne er spingolipider forbundet til lang-kædede fedtsyrer. SC indeholder, som tidligere nævnt, 

næsten ingen fosforlipider. Fosforlipiderne bliver nedbrudt i de inderste lag af SC, hvilket producerer 

fedtsyrer. Produktionen af fedtsyrer er nødvendigt for en funktionel SC-barriere, da dette kan have en 

betydning for den sure pH i SC. SC har en overflade-pH på omkring 4 til 5.5, og denne sure pH kan 

have en vigtig rolle, når det kommer til at beskytte huden mod skadelige bakterier (6, 15). 

2.1.3 TRANSPORTVEJE GENNEM HUDEN 

Hudens barrierefunktion inkluderer evnen til at forhindre penetration af molekyler af specifikke 

størrelser. Murstensvæg-modellen tjener som grundlag for at forudsige permeabiliteten af SC til 

molekyler, som skal penetrere gennem huden. Samtidig tager modellen hensyn til passiv diffusion, 

drevet af koncentrationsgradienten af indtrængning af molekylerne (13). Transport over SC sker 

nemlig helst ved passiv transport (3).     
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FIGUR 3: EN ILLUSTRATION AF DE TRE PENETRATIONSVEJE GENNEM STRATUM CORNEUM, HENHOLDSVIS 
INTERCELLULÆR, TRANSCELLULÆR OG FOLLIKULÆR(16) 

Der er forskellige ruter hvorved et molekyle kan krydse SC-barrieren. Figur 3 viser de tre 

penetrationsveje, henholdsvis den intercellulære, den transcellulære og den follikulære (gennem 

svedkirtler eller hårfollikler). Hydrofobe stoffer kan, på grund af sin hydrofobicitet, bedst trænge ind i 

huden gennem den intercellulære vej. Derimod foretrækker hydrofile molekyler at passere gennem SC 

af den transcellulære vej gennem korneocytterne. Dog er det nødvendigt for penetrerede molekyler at 

passere de intercellulære molekyler lipider, for at springe fra en celle til en anden. Derfor skal den 

penetrationsvej være delvist af den intercellulære vej og delvis gennem de intracellulære områder og 

derfor kaldes det for den transcellulære vej (13). Diffusionen af lægemidler gennem huden kan også 

forekomme gennem defekter i hudens struktur, som eksempelvis defekter i hår-eller-svedkirtler.  Det 

menes dog at transport af lægemidler gennem den follikulære vej ikke er signifikant, da svedkirtler og 

hårfollikler kun udgør 0.1% af det totale overfladeareal af menneskehuden. Dog kan 

lægemiddeltransport via denne rute være essentiel for penetrationen af langsomt diffunderende 

komponenter og molekyler med meget høj molekylevægt, som eksempelvis nanopartikler (16).  

SC er det hastighedsbegrænsede lag, så transporten af molekyler i et eventuelt lægemiddel, kontrolleres 

af deres diffusionskoefficienter inde i SC-lipiderne samt fordelingskoefficient mellem 

lægemiddelformulering og SC-lipiderne. Der findes fire parametre, der påvirker om et molekyle kan 

penetrere gennem SC (13):  

•   Den molære masse (MW), som bestemmer diffusionskoefficienten  

•   Antallet af hydrogenbindings-donerer (HBD) 

•   Antallet af hydrogenbindings-acceptorer (HBA) 

•   Oktanol-vand-fordelingskoefficienten (logP), som præsenterer SC-vand-fordelingen  

Som tidligere nævnt, er den intercellulære rute en vigtig penetrationsvej. Selvom det er en længere og 

mere snoet vej på tværs af SC, så kræver det ikke den potentielle fordeling mellem den hydrofobe SC-

lipid del og korneocytterne. Der er derfor stor sandsynlighed for at det er lipofile molekyler med en 
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forholdsvis lille molekylevægt (på under 500 g/mol) (13, 17), som bedst kan penetrere passivt gennem 

huden.  

2.2 TRANSDERMAL LÆGEMIDDELTRANPORT 

Da transdermale lægemiddel-leveringsystemer er blevet en større del af lægemiddelmarkedet, er 

stoffers penetration gennem huden især vigtig. Over en tredjedel af lægemidler under klinisk evaluering 

involverer levering af stoffer ind i eller gennem huden (18).   

Penetrationen af lægemidler gennem huden kan undersøges ved nogle in vitro eksperimenter. Herunder 

findes Franz celle eksperimentet, som består af et system der efterligner kroppens menneskehud.   

2.2.1 FRANZ CELLE 

Cellulær væv, hele hudstykker eller hudeksplantater kan bruges til penetrationsforsøg under 

anvendelse af Franz celle diffusion. Dette system er sammensat af to glaskamre, henholdsvis et donor-

kammer og et receptor-kammer. Donor-kammeret er indeholdende den formulering, som skal testes, 

og receptor-kammeret indeholder receptor-medium. Hudprøven monteres mellem de to rum og 

fungerer som en membran, hvorigennem den passive diffusion finder sted. Ved at analysere receptor-

mediummet over tid, vil det være muligt at måle stoffets gennemtrængelighed. Dette kan eksempelvis 

gøres ved bestemmelse af stoffets koncentration i receptor-kammeret over tid. En fordel vil være at 

farve de stoffer, der ønskes at måles, da dette gør det nemmere at afgøre hvorvidt stofferne fra donor-

kammeret finder sted på huden eller er penetreret igennem og ned i receptor-kammeret. Fordele ved 

dette eksperiment er, at man in vitro kan gengive stoffers penetration gennem menneskehuden med 

parametre, som efterligner menneskekroppen. Til gengæld tillader Franz celle-systemet ikke at 

undersøge en specifik penetrationsvej af molekylerne eller de mekanismer, gennem hvilke stofferne 

fungerer. For at opnå dette mål, kan Franz celle forsøg med fordel kombineres med andre teknikker, 

som eksempelvis spektroskopisk og mikroskopisk analyse af huden, (7).   

2.3 PENETRATIONSFORSTÆRKERE (ENHANCER) 

Transdermal transport er et godt alternativ for at opnå lokaliseret eller endda systemisk 

farmakologiske effekter. Udfordringen med transdermal penetration er, at SC fungerer som en 

impermeabel barriere for hydrofile eller højmolekylære stoffer og det er svært for proteiner, som 

naturligt har en høj molekylevægt samt for det meste er hydrofile, i at komme ind i huden (12, 19). En 

af de måder hvorpå man kan øge rækkevidden af stoffer, som effektivt kan blive leveret gennem huden, 

er ved brug af penetrationsforstærkere (enhancers). Disse er stoffer, som kan interagere med huden 

eller midlertidigt forstyrre den, for at fremme penetrationen af stoffer (20).  Der findes forskellige typer 

af penetrationsforstærkere, heriblandt fysiske, kemiske og mekaniske.  
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2.3.1 KEMISKE PENETRATIONSFORSTÆRKERE  

Kemiske penetrationsforstærkerer defineres som molekyler, der letter lægemiddeltilførslen 

gennem en biologisk membran. Disse membraner er ofte sammensat af samlinger af lipider, herunder 

SC af huden. Mange molekyler er blevet identificeret som stoffer, der kan forbedre afgivelsen af 

lægemidler, hvoraf mange af dem er amfifile molekyler, som både indeholder en polær del og en ikke 

polær del. Desværre er de potente penetrationsforstærkere også ofte potente irritanter (21), hvilket 

naturligvis ikke er ønsket. Da de kemiske penetrationsforstærkere skal bruges til at øge penetrationen 

af stoffer gennem huden, er det naturligvis favorabelt hvis forstærkerne er ikke-toksiske, ikke-irritable 

og ikke medfører allergi. Samtidig bør de ikke have nogle aktive farmakologiske virkninger i kroppen, 

eksempelvis ved at binde sig til uønskede receptorer. Det kan derfor være vanskeligt at finde en 

penetrationsforstærker, som effektivt kan øge penetrationen af stoffer og samtidigt ikke må medføre 

nogle uønskede bivirkninger.  

Et nyt felt omkring penetrationsforstærkere er derfor blevet studeret og det handler om chitosan som 

nanopartikler. Chitosan er et lineært polysakkarid, som er sammensat af b-(1-4)-bundet D-glucosamin 

og N-acetyl-D-glucosamin. Chitosan er allerede blevet foreslået som et biomateriale, grundet dens 

tilsyneladende tilstrækkelige biokompatibilitet. Faktisk synes chitosan at være uden skadelig virkning 

efter implantation i væv og af denne grund har det været anvendt i en lang række biomedicinske 

anvendelsesområder, som kunstlige hudsubstitutter (22, 23). Chitosan menes effektivt at kunne binde 

og agglutinere en lang række af celletyper, hvilket er direkte relateret til dens kationiske struktur. 

Chitosan har en positiv ladning i sin struktur, som muliggør dens interaktion med polyanioner – en 

proces, som er blevet anvendt til at opnå drug-carrier-systemer gennem kompleksdannelse, der danner 

nano-/mikropartikler. Denne egenskab gør chitosan en god kandidat for udviklingen af partikelformet 

lægemiddelafgivelsessystemer (22, 24).  

Feltet af viden omkring chitosan er stadig smalt, men det menes at chitosan vil kunne interagere med 

hudens tight junctions (22). Hvis dette er tilfældet, vil mekanismen af chitosan være at forbedre 

transporten af lægemidler ved at lave åbninger mellem cellerne på grund af interaktioner med hudens 

tight junctions. På den måde vil små polære molekyler kunne passere gennem huden via åbningerne, 

skabt af chitosans positive ladning. I så fald vil chitosan kunne fungere som en glimrende kemisk 

penetrationsforstærker.  

2.3.2 FYSISKE PENETRATIONSFORSTÆRKERE 

En anden form for penetrationsforstærker er de fysiske, hvor mikronåle-teknologien har fået en 

del opmærksomhed det seneste årti. I denne teknik, bliver mikronåle rullet over huden, for at danne 

nogle små kanaler i huden for at overkomme SC. Efterfølgende vil proteiner eksempelvis kunne passere 
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gennem disse kanaler, typisk ind i epidermis og eventuelt videre i dermis. På den måde ødelægger 

mikronålene midlertidigt SC-barrieren i huden, hvilket resulterer i en øget penetration. Sammenlignet 

med subkutane injektioner, tillader applikationen af mikronåle en smerteløs hud og giver en nem 

levering af terapeutiske molekyler ind i eller gennem huden. Mikronåle kan derfor øge 

hudpermeabiliteten for mange komponenter, som spænder i størrelse fra små molekyler i proteiner op 

til nanopartikler, der normalt ikke trænger gennem SC (12, 19).  

Mikronålene kan ofte findes i form af en Dermaroller. Dermarolleren er et apparat bestående af en 

holder og en cylinder med mikronåle, som spænder i længde. Normalt anvendes denne i den kosmetiske 

verden for behandling af blandt andet rynker. I tidligere studier er dermarolleren blevet anvendt til at 

undersøge om nåle kan have en forstærkende penetrationseffekt for stoffer, som normalt har svært ved 

at penetrere gennem huden. Det har vist sig at dermarolleren spiller en interessant rolle som en transport 

forstærker (19).  

2.4 LYSMIKROSKOPI 

Fluorescensmikroskopi er blevet et essentielt værktøj, når det kommer til at farve specifikke 

molekyler med fluorescerende stoffer, og efterfølgende observere prøven ”tæt på”, altså i detaljer. 

2.4.1 FLUORESCENS GENERELT 

Fluorescensmikroskopi er en mikroskopiteknik, hvor man bruger specielle fluorescerende 

molekyler til at farve biologisk råmateriale som celleorganer, membraner eller andet, til at visualisere 

cellen med. Udover de specielle molekyler, findes der også nogle naturligt fluorescerende molekyler 

inde i celler, som også kan anvendes til at visualisere strukturer i cellen med. Fluorescens er et fænomen 

der dannes, når man bestråler et fluorescerende materiale med en bestemt bølgelængde, som bliver 

absorberet (exciteret). Dernæst vil prøven selv udsende lys med en anden bølgelængde, som er længere 

end den, der blev anvendt til at belyse prøven med (25). Processerne, der opstår mellem absorption og 

emission af lys, illustreres ofte af Jablonski-diagrammet. Diagrammet bruges ofte som startpunkt, når 

der skal diskuteres lysabsorption og emission. Jablonski-diagrammer anvendes i varierende former, for 

at illustrere forskellige molekylære processer, som kan opstå i exciterede stadier. Jablonski-

diagrammet er et mål på elektronernes energiniveauer (26, 27).  
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FIGUR 4: (A) EN FORM AF JABLONSKI-DIAGRAM, SOM VISER ELEKTRON-ENERGINIVEAUER, DER FØRER TIL 
FLUORESCENS (26, 27) OG (B) ABSORPTION-OG EMISSIONSSPEKTRUM FOR STOFFET FLUORESCEIN (25) 

Figur 4a viser et typisk Jablonski-diagram, som viser singlet stadierne. S0 er grundstadiet, S1 og S2 er 

begge elektroniske stadier. Ved hver af disse elektron-energiniveauer, kan fluroforerne eksistere i et 

ental vibrationsenerginiveauer, afbildet med 0, 1 of 2.  

Når et molekyle er i sit grundstadie S0 absorberes en foton og energien fra fotonen vil excitere 

molekylet, hvilket typisk vil føre til et højere vibrationsniveau og samtidig et højere elektron-

energiniveau, eksempelvis S2. Molekylet vil miste noget af sin overskydende energi ved vibrationel 

afslapning til det laveste vibrationsniveau, som stadig er i excitationsstadiet, S1. Molekylet kan nu 

henfalde yderligere, typisk ned til en vibrationel tilstand i grundstadiet S0. Der kan som følges ske 

yderligere vibrationelle henfald. Molekylet kan nu exciteres. Fordi afslapning af molekylet kan ske ved 

frigivelse af energi i form af en foton (fluorescens), mister molekylet mister resten af sin overskydende 

energi ved vibrationel afslapning til grundstadiet. Derfor vil energien af den absorberede foton ofte 

være højere end den fluorescerende foton (26-28). Fordi emissionsstadiet er det laveste vibrationelle 

niveau i S1, så vil fluorescensspektrummet være forskudt mod lavere energi og dermed også højere 

bølgelængde i forhold til det korresponderende absorptionsspektrum. Dette fænomen kaldes Stokes 

shift (28).  

Fænomenet Stokes shift kan bruges til at adskille emissionen fra absorptionen. Jo større Stokes shift 

der er tale om, desto nemmere er det at separere excitationslyset fra emissionslyset. Emissionens 

intensitetstop er normalt lavere end excitationstoppen og emissionskurven er ofte en afbildning af 

excitationskurven men forskudt til højere bølgelængder, hvilke illustreres på figur 5b. For at opnå den 

maksimale fluorescensintensitet, så skal farven normalt exciteres ved bølgelængder nær eller på toppen 

af excitationskurven (25).   

2.4.2 FLUORESCENS MIKROSKOPI 

Måling af fluorescens-signaler giver en følsom metode til overvågning af en flurofor og dens 

biokemiske miljø. Instrumenter er blevet udviklet til at måle fluorescensintensiteten, spektrum, levetid 

og polarisering, hvoraf fluorescensintensitetsmåling tillader bestemmelse af tilstedeværelsen af 

fluroforer og deres koncentrationer (29). Til dette kan det fluorescensmikroskop med fordel anvendes.  
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Det grundlæggende formål med fluorescensmikroskopi er at bestråle en prøve med den ønskede 

bølgelængde, og derefter at adskille det langt svagere emitterede (fluorescerende) lys fra 

excitationslyset. Det er kun emissionslyset, der skal nå øjet eller en anden detektor, således at de 

resulterende områder kontrasteres mod en mørk baggrund. Lys af en specifik bølgelængde eller i et 

interval af specifikke bølgelængder, produceres ved at lade lys passere fra en lampe eller en anden 

lyskilde gennem et excitationsfilter, som er selektivt over for bølgelængder. Den ønskede bølgelængde 

af lys reflekterer et dikromatisk spejl, gennem mikroskopets objektiv-linse, ned til prøven. Hvis prøven 

fluorescerer, vil det opsamlede emmisionslys så passere tilbage gennem det dikromatiske spejl og blive 

filtreret af et barrierefilter, som blokerer excitationsbølgelængderne (25).  

2.4.3 KONFOKAL MIKROSKOPI  

I konventionelle mikroskopiteknikker, er en sektion af et stykke væv placeret på mikroskopets 

”scene”, og hele feltet af prøven bliver samtidigt oplyst og dette visualiseres.  Meget af dybden eller 

volumen af prøven bliver ensartet og samtidigt belyst, samt det plan, hvori objektivlinsen er fokuseret. 

Dette fører til ud-af-fokus slør fra områder over eller under det fokale punkt. Ud-af-fokus lys reducerer 

kontrasten og nedsætter opløsning, hvilket mindsker kvaliteten af det endelige billede og gør det 

dermed vanskeligt at skelne mellem cellulære strukturer (30). Både konventionelle og konfokale 

mikroskoper kan bruge reflekteret lys eller fluorescerende lys til at afbilde en prøve, men i 

konfokalmikroskopi, er en stråle af det indfaldne lys (excitationsstrålen) fokuseret gennem 

mikroskopets objektivlinse på en lille plet i vævet. Det samme objektiv samler det reflekterede eller 

fluorescerende lys, som kommer tilbage fra vævet. Belysningen i det konfokale mikroskop er altså 

fokuseret som én plet på ét volumen af prøven ad gangen. (30, 31).  

For at opnå konfokal billeddannelse, skal excitationslys fra en laser være konfokalt rettet mod prøven. 

Det vil sige at lysstrålen skal passere gennem et scanningssystem og nå det mål, som fokuserer 

scanningsstrålen som en plet på prøven. Fluorescensemission genereret af prøven vil sprede sig i alle 

retninger. Fluorescens fra det fokale punkt af prøven returnerer via objektivet, reflekteres af det 

dikroiske spejl og fokuseres til sidst på en detektor. Foran detektoren er der et pinhole, som sørger for 

at lys passerer fra fokus planen og fjerner lys fra ude-af-fokus områder i prøven (30, 31). Med andre 

ord vil det sige, at pinhole kan separere ude-af-fokus lyset fra i-fokus lyset.  

2.5 PENETRATIONSSTOFFERNE  

2.5.1 RHODAMIN B 

Rhodamin B (RhB) (appendix 1, tabel 1) er et lille hydrofilt molekyle. Grundet dets lille 

størrelse, forventedes det, at det har nemmere ved at komme ind til korneocytterne og derfor 
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penetrere gennem SC via den intracellulære vej (32). Da RhB er et fluorescerende molekyle, vil 

denne kunne ses i et fluorescens mikroskop.  

2.5.2 DEXTRANER  

Dextraner er en blanding af glukose-polymere af forskellige størrelser og geometri (33). 

Dextraner kan variere meget i størrelse, og i denne opgave avendes dextraner farvet med texas-rød, og 

med en gennemsnitlig molekylevægt på 3.000 g/mol til en gennemsnitlig molekylevægt på 70.000 

g/mol. Dextranerne benævnes som henholdsvis 3K, 10K og 70K svarende til 3.000 g/mol, 10.000 

g/mol og 70.000 g/mol, hvilket er de tre størrelser af dextraner der undersøges. Dextranerne er 

interessante at kigge på i forhold til penetration gennem huden, da disse netop kan findes i varierende 

størrelser. Fordelen ved størrelsesforskelle af molekylerne er, at dette giver en indikation af hvor stort 

et molekyle skal være, før det kan/ikke kan krydse SC-barrieren.   

2.5.3 BSA  

Bovin Serum Albumin (BSA) er et protein(34), og har derfor svært ved at penetrere gennem 

huden, især SC-barrieren. En metode hvorpå proteiner kan hjælpes gennem huden på, er ved at 

indkapsle dem. Tidligere studier har især anvendt BSA som et model protein for indkapsling, hvilket 

resulterede i nanopartikler. Formålet med indkapsling er ikke alene at hjælpe proteinet gennem huden, 

men også at beskytte det mod proteolyse, som er en af de store grunde til inaktivering af farmaceutiske 

relevante proteiner (34). Det er derfor et meget relevant emne inden for den farmaceutiske verden, fordi 

det muligvis vil kunne 1) forbedre absorptionen af større molekyler, som proteiner, gennem huden og 

2) beskytte proteinerne mod nedbrydning, så det når længere gennem huden. I denne opgave anvendes 

chitosan, som indkapsling for BSA.   

2.5.4 DAPI  

DAPI er en flurofor, som kan farve DNA, og tillader derfor visualisering af cellekernen i celler 

ved hjælp af fluorescens mikroskopi. Det menes at DAPI associerer med strukturer i det 

dobbeltstrengede DNA kaldt for ”minor groove”, hvoraf det foretrækker adenin-thymin-klostre (35). 

DAPI bruges til farvning af biologiske prøver, såsom menneskehud, hvoraf de levende celler vil lyse 

op som små ovale kugler i et fluorescens mikroskop.  

3.   METODER OG MATERIALE 

Den generelle baggrund omkring hudens struktur og fluorescens mikroskopi kombineres nu og 

testes ved flere Franz celle eksperimenter, samt mikroskopi-teknikker og prøveanalyser. 
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3.1 MATERIALER  

De fluorescerende stoffer anvendt i de følgende eksperimenter var: 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 (Lige technologies, USA), Andre 

stoffer anvendt til forsøgene var: BSA farvet med FITC (Sigma-Aldrich, Danmark). Til cryofrysning 

blev der anvendt: Dichlormethan ≥ 99.9% (Sigma-Aldrich, Danmark), Tissue Tek (Sakura Finetek, 

Danmark), Medium Viscosity General Purpose (Permabond) og flydende nitrogen. Ud over dette, blev 

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

3.2 HUDFORBEREDELSE 

Ved forberedelse af hud arbejdes der altid sterilt. I de følgende eksperimenter, arbejdes der med 

menneskehud opnået fra operationer i forhold til fedtreduktion. Huden anvendt til forsøgene kom fra 

Odense Universitets Hospital (OUH) og blev opbevaret ved omtrent −80℃ indtil det skulle anvendes 

til Franz celle-forsøgene. Patient-godkendelse var ikke nødvendig da huden fra 

fedtsugningsoperationer anses for at være kasseret materiale. Umiddelbart før 

diffusionseksperimenterne, blev huden taget ud af fryseskabet og tøet op. Efterfølgende blev huden 

”skåret” ud ved hjælp af en steril metalform, med en diameter på 3.5 cm (svarende til diameteren på 

Franz cellernes kamre) og en steril hammer. Franz celle eksperimenterne blev sat i gang øjeblikkeligt 

efter skæring af huden.  

3.3 TRANSDERMAL FLUX MÅLING 

Der blev foretaget forskellige transdermale flux målinger ved hjælp af Franz celler, både med og 

uden penetrationsforstærkere. Forsøgene bestod af flere trin.  

1)   Forberedelse af ønsket formulering  

2)   Forberedelse af hud som vist i sektion 3.1 

3)   Ligevægtstrin, hvor huden monteres på Franz cellerne, donor-kamre fyldes helt op med 

phosphat buffer (PBS), acceptor-kamrene fyldes op med den ønskede formulering og herefter 

stilles systemet i vandbad under 32℃ og kontinuert omrøring med en rotationsfart på 300 rpm 

(NOTE: der kan være forskel på hvor store Franz cellerne er, men i dette forsøg rummer 

acceptor-kamrene 15 ml og donor-kramrene omkring 2 ml. Det vigtige er blot, at der noteres 

hvilken volumen hældes i kamrene)  

4)   Prøvetagning, hvor 1.5 ml udtages fra opløsningen i donorkammeret og tilsvarende volumen 

erstattes af frisk PBS for at vedligeholde volumen i donorkammeret 
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3.4 CRYOFRYSNING OG SKÆRING AF HUD 

Efter Franz celle-eksperimenterne, skulle huden undersøges for eventuelle penetrerede stoffer. 

For at kunne skære tynde snit ud af huden, således at hudsnittet kunne ses i forskellige mikroskoper, 

skulle denne først cryofryses i maskinen kaldt Cryotome FSE fra Thermo Scientific. Cryofrysning 

foregår på følgende måde:  

1)   Tilføj flydende nitrogen til en flamingo-kasse, så bunden er dækket  

2)   Hæld ≥	  99.9% dichlormethan (Sigma-Aldrich) i et metalbæger og sæt bægeret ned i 

flamingo-kassen  

3)   Tilføj Mounting medium for cryotomy (VWR Chemicals) i en lille sølvpapirsskål  

4)   Halver hudstykket på midten – frys det ene stykke ned og behold det andet stykke 

5)   Placer det halve hudstykke i sølvpapirsskålen, så huden står lodret og fyld skålen op med 

mere mounting medium  

6)   Stil nu skålen indeholdende hudprøven ned i metalbægeret i kassen og vent ca. 1 min (til 

mediummet er frosset)  

7)   Placer den frosne hudprøve i en kasse med tøris inden i – nu er prøven klar til at blive skåret  

8)   Sølvpapirskålen fjernes lige inden skæring og ved hjælp af Cryo-M-Bed sættes hudstykket 

fast på en lille metaltallerken, som fryses i cryotome-maskinen 

9)   Huden skæres i skiver på 20 𝜇𝑚 og sættes på SuperFrost® Plus – mikroskop slides 

10)  Hudskiven farves med DAPI (appendix 1, tabel 4) og derefter sættes VWR international cover 

glas Ø 25 mm over 

3.5 MIKROSKOPI 

Efter cryofrysning af huden, blev huden skåret ud i 20 𝜇𝑚 og farvet med DAPI. Efter skæring 

var huden klar til at blive kigget på i mikroskop. Excitation – og emissionspektra for hver flurofor 

blev anvendt til indstilling af mikroskoperne med hensyn til filtre. Datablad for de forskellige 

fluroforer kan findes i appendix 1.  

3.5.1   ZEISS  

Det Zeiss mikroskop, som blev anvendt, kaldes for Zeiss LSM 510 META. De indstillinger, som blev 

brugt til forsøget, remses op nedenstående. 

Laser: De to lasere der blev brugt til dextran-forsøgene var henholdsvis Mai Tai (780 nm) og 

HeNe1 (543 nm). Til BSA-forsøgene blev de samme lasere brugt og endnu en, som hedder Argon/2 

(458, 477, 488, 514 nm). Styrken på laserne blev holdt konstant for alle billederne. 
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Mikroskop: Billederne blev både taget med de to vandobjektiver, C-Apochromat 40x1.2 w corr 

og C-Apochromat 63x1.2 w corr. Det sidste objektiv der blev anvendt var luftobjektivet, Plan-

Apochromat 20x0.75.  

Konfiguration: Til dextran (Texas rød)-forsøgene blev der brugt to kanaler, Ch2 (blå) med et 

filter der hedder BP 435-485 og Ch3 (rød) med et filter der hedder BP 565-615 og endnu et, som hedder 

NFT 490. Som excitationsfilter blev HFT KP 700/543 anvendt, passende til de to lasere, der blev 

anvendt.  

Til BSA-forsøgene blev der brugt tre kanaler i form af to ”tracks”. Den første track indeholdte første 

kanal, som blev brugt til at se DAPI-farvningen, altså de levende celler med cellekerne og den hedder 

Ch2 (blå) med filteret BP 435-485.  Den anden track indeholdte to andre kanaler: Ch2 (rød) med filteret 

BP 480-520 og Ch3 (grøn) med filteret BP 500-550. Den røde kanal var til at kunne se huden og den 

grønne kanal blev brugt til BSA, farvet med FITC. Den blå kanal blev brugt til at kunne se DAPI-

farvningen. Detector gain blev holdt konstant.  

3.5.2 LEICA  

Leica mikroskopet anvendt var Leica TCS SP8 X. Dette mikroskop blev kun brugt til Rhodamin B 

prøverne.  

3.6 PRØVEANALYSE 

3.6.1 SPEKTROFLUOROMETER  

Spektrofluoromeret (Chronos Fluorescence lifetime spectrometer, ISS PX01) blev anvendt til at 

bestemme om der var nogle af stofferne, anvendt til Franz celle diffusions-forsøget, som var diffunderet 

hele vejen gennem huden og ned til donor-kammer-opløsningen. Til disse målinger blev der anvendt 

éngangs cuvetter (1.5 ml semimikro PS 12.5 x 12.5 x 45 mm), som blev fyldt op med 0.5 ml opløsning 

og skiftet ud efter hver måling. Til at starte med blev der sat en ”blank” ind, svarende til den måling, 

de andre målinger sammenlignes med. PBS blev brugt som blank i alle disse forsøg og lysintensiteterne 

for de resterende målinger blev sammenlignet med lysintensiteten for PBS (som reelt burde være 0). 

Efterfølgende blev de resterende målinger lavet og disse blev holdt oppe mod den blanke. Hvis 

fluorescensintensiteten oversteg den blanke, antages at der var kommet fluroforer ned i opløsningen 

og hvis lysintensiteten var svarende den blanke, så ville det antages at intet flurofor befandt sig i 

opløsningen.  

3.6.2 FIJI-IMAGE-J 

Fiji-Image-Software blev brugt til at analysere billederne taget med enten Zeiss eller Leica 

mikroskoperne. Fordi det nogle gange kan være svært at se de forskellige strukturer på mikroskop 
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billeder, blev der først justeret på billedernes lysintensiteter, således at det visuelt ville blive billeder 

med markante farver så alle strukturer kunne ses med det blotte øje. Selvom der blev foretaget 

justeringer på lysintensiteter, så havde dette ingen påvirkning på analysen af de reelle lysintensiteter 

og derved på hvor meget flurofor der var kommet ind i huden. Efterfølgende blev Image-J brugt til 

analyse af billederne, hvilket kunne gribes an på flere forskellige måder. De vigtigste analyser var:  

•   Analyse af lysintensitet (af fluroforer) i huden ved hjælp af lysintensitetesplot 

•   Analyse af lysintensitet (af fluroforer) i huden ved hjælp af histrogramplot  

Protokoller for begge analyser findes i appendix 2.  

Billederne anvendt i denne opgave er alle analyseret med programmet og de er alle repræsentative for 

en trippelbestemmelse. Det vil sige at der er foretaget analyse af tre billeder, som alle viser det 

samme og hvorefter det visuelt pæneste billede blevet valgt som repræsentant for de resterende to 

billeder.  

3.7 DE FORSKELLIGE FORSØG  

3.7.1 RHODAMIN B 

Før Rhodamin B forsøget kunne igangsættes, skulle standardopløsningen af Rhodamin B laves 

først. Opløsningen blev lavet ud fra Rhodamin B-pulver, som blandedes med phosphat buffer, for til 

sidst at få en Rhodamin B opløsning på 1 mM (brugte 5 mg Rhodamin B pulver med 50 ml PBS). 

Pulveret blev afvejet præcist på en analytisk vægt. Efter standardopløsningen blev lavet, skulle der 

laves fortyndinger ud fra denne, på henholdsvis 0.5 mM og 0.3 mM. Dernæst skulle huden forberedes 

som vises i fremgangsmåde i sektion 3.2, hvorefter den forberedte opløsning bruges til Franz celle 

diffusion, hvoraf fremgangsmåden fremgår i sektion 3.3. Prøvetagning foregik hver time i otte timer, 

og efter de otte timer og efter de otte timer gik, blev huden frosset ned (- 80 ℃) til næste dag. Dagen 

efter skulle huden skæres og cryofryses, som vist i protokollen i sektion 3.4. Efter skæring af huden, 

blev Leica mikroskopet brugt til at tage billeder af hudprøverne, og senere blev Image softsware brugt 

til analysering af mikroskopibillederne. Datablad af Rhodamin B kan findes i appendix 1, tabel 1.   

3.7.2 DEXTRANER MED OG UDEN DERMAROLLER 

Uden Dermaroller: Tre forskellige størrelser af dextraner blev anvendt til disse forsøg, 

henholdsvis 3K, 10K og 70K MW dextraner. Alle tre opløsninger laves med en koncentration på 1 

mg/ml.  Efter de tre opløsninger blev lavet, skulle huden forberedes som vist i sektion 3.2, og derefter 

blev opløsningerne testet i et Franz celle diffusionsforsøg, hvoraf fremgangsmåden står i sektion 3.3. 

Prøvetagning foregik efter 2 timer, 8 timer og til sidst 24 timer. Modsat til Rhodamin B-forsøget, blev 

huden af hver Franz celle fjernet efter prøvetagning. Det vil sige at efter 2 timer, blev der taget tre 
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prøver (af den en med 3K, en med 10K og en med 70K dextraner) og dernæst blev de tre hudstykker 

fjernet. Hudstykkerne blev cryofrosset og skåret med det samme af fremgangsmåden vist i sektion 3.4. 

Efter skæring af huden, blev Zeiss mikroskopet anvendt til at tage billeder af hudprøverne (sektion 

3.5.1), og Image J blev brugt til analyse af de forskellige billeder.  

Med Dermaroller: Fremgangsmåden af dette forsøg er svarende til fremgangsmåden for 

dextraner uden Dermaroller. Den eneste og mest væsentlige forskel er Dermarolleren. Ved forberedelse 

af huden, er det vigtigt at huden rulles med Dermarolleren, da denne skal virke som en fysisk 

penetrationsforstærker. Den brugte Dermaroller er den som kan bruges til hudområder, der ikke er 

sarte. Det vil sige den eksempelvis kan bruges til hud på maven, ryggen, lår mm. Men ikke på ansigtet 

og andre sarte områder. Dermarolleren er bestående af 1200 nåle, som er 1.5 mm lange. Dermarolleren 

køres over hudprøven 6 gange i forskellige retninger og dernæst følges den ovenstående 

fremgangsmåde for dextraner uden Dermaroller.  

Dextranerne anvendt til dette forsøg var farvet med Texas rød og datablad af farven kan findes i 

appendix 1, tabel 2.   

3.7.3 BSA MED OG UDEN NANOPARTIKLER 

 BSA-opløsningerne blev lavet således at der var: 

•   En formulering med chitosan nanopartikler, som er loadede med FITC-farvet BSA  

•   En formulering med frit FITC-farvet BSA  

•   En formulering med tomme chitosan nanopartikler 

•   En buffer-opløsning 

Forberedelse af hud foregik som fremgangsmåden i sektion 3.2. 8 ud af de 10 hudstykker, som skulle 

bruges til Franz celle forsøget, blev rullet med Dermarolleren, som beskrevet tidligere. Huden blev 

rullet 6 gange i forskellige retninger og dernæst kunne Franz celle forsøget startes og sektion 3.3 

følges. Prøvetagning foregik som ved dextran-forsøgene, ved at tage prøver efter 2 timer, 8 timer og 

24 timer. Efterfølgende blev huden cryofrosset og skåret, som vist i sektion 3.4. Zeiss mikroskopet 

blev anvendt til at tage billeder af hudprøven (sektion 3.5.1) og Image J blev brugt til analyse af de 

forskellige billeder. BSA-proteinerne var farvet med FITC og datablad for FITC kan findes i 

appendix 1, tabel 3. 
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4.   RESULTATER OG DISKUSSION 
 

Resultaterne fra eksperimenterne beskrevet ovenstående vil nu blive afridset og diskuteret. 

Billederne taget med fluorescensmikroskop vil blive præsenteret enten direkte eller via appendix, og 

disse vil fortolkes. Billederne inkluderet i denne opgave er alle af trippelbestemmelse, hvoraf de bedste 

billeder er blevet udvalgt til at repræsentere resultaterne. Lysintensitetsplot tages af alle billeder ved 

hjælp af Fiji-Image software, og analyse af billederne præsenteres og diskuteres. De to typer af 

lysintensitetsanalyser der anvendes i denne opgave, henvises til som lysintensitetsplot (fremgangsmåde 

i appendix 2, protokol 1) og histogramplot (fremgangsmåde i appendix 2, protokol 2). 

Lysintensitetsplot viser lysintensiteten for en streg gennem hudprøven på et billede, og denne anvendes 

til at finde billedets maksimale lysintensitet, samt for at se om der er forskel på intensiteten i epidermis 

og dermis. Histogramplottet anvendes til at finde middel lysintensiteten i et område på billedet, og 

denne bruges til at se om intensiteten er ens over større områder på billedet.  

4.1 RHODAMIN B 

Det første molekyle testet, var fluroforen Rhodamin B (RhB). Formålet med RhB-

eksperimentet var, at teste om koncentrationen af forskellige opløsninger ville have nogen effekt på 

penetrationen af molekyler ind i huden. Til dette eksperiment blev forskellige koncentrationer af 

RhB-opløsninger anvendt, henholdsvis 1 mM, 0.5 mM og 0.3 mM.  

	  

FIGUR 5: MIKROSKOPI BILLEDE AF ET HUDSNIT EFTER TILSÆTNING AF EN RHODAMIN B OPLØSNING PÅ 1 MMOLÆR 
EFTER 8 TIMER. A) VISER BILLEDET MED VÆV OG RHODAMIN B OG B) VISER KUN RHODAMIN B 
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Figur 5 viser et snit af huden efter tilsætning af en RhB-opløsning på 1 mM. Figur 5A viser hudvævet 

(den grønne farve) samt RhB, og figur 5B viser kun RhB (den røde farve er RhB). Da 

mikroskopbillederne viser at huden er blevet farvet rød, må det antages at RhB (som er det 

fluorescerende stof, der lyser rødt) er kommet ind i huden. Lysintensitetsanalyser anvendes til at finde 

ud af hvor stor en mængde RhB, der egentlig er penetreret ind i huden. Analysen sker ved hjælp af 

Image J, og fremgangsmetoden anvendt er histogramplottet (appendix 2, protokol 2).  

Middel lysintensiteten er blevet fundet 5 tilfældige steder i billedet på figur 5B. Dette er ligeledes blevet 

gjort på to andre billeder, som også viser et hudsnit efter tilsætning af en opløsning 1 mM RhB-

opløsning efter 8 timer. De to andre billeder kan findes i appendix 3, figur 23.  

	  

FIGUR 6: MIDDEL LYSINTENSITET FUNDET FOR 3 FORSKELLIGE BILLEDER AF HUDNSIT EFTER TILSÆTNING AF EN 1 

MMOLÆR RHODAMIN B  OPLØSNING EFTER 8 TIMER 

Figur 6 viser de gennemsnitlige middel lysintensiteter fundet. Disse værdier sammenlignes med 

hinanden. Forskellen i lysintensiteterne for de forskellige billeder skyldes ikke nødvendigvis 

afvigelser, men viser spredningen i data. Spredningen kan skyldes at der er kommet lidt flere RhB-

molekyler ind det ene sted i huden end det andet.  

Ud over RhB-opløsningen på 1 mM, blev der også anvendt andre koncentrationer af RhB-

opløsninger, på henholdsvis 0.5 mM og 0.3 mM. Det forudsås at jo mere koncentreret en opløsning var 

(og derved indeholdende flere aktive molekyler), desto større chance var der for at flere molekyler ville 

kunne komme ind i huden. Det forventedes at huden med opløsningen på 1 mM ville være mest farvet.  
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FIGUR 7: MIKROSKOPI BILLEDE AF HUDSNIT EFTER 8 TIMER OG TILSÆTNING AF A) 1 MMOLÆR RHODAMIN B, B) 0.5 
MMOLÆR RHODAMIN B OG C) 0.3 MMOLÆR RHODAMIN B 

	  

FIGUR 8: MIDDEL LYSINTENSITET AF RHODAMIN B OPLØSNINGER PÅ HENHOLDSVIS 1 MMOLÆR, 0.5 MMOLÆR OG 0.3 
MMOLÆR 

Figur 7 viser mikroskopibilleder af de forskellige hudsnit efter tilsætning af RhB-opløsninger på 

henholdsvis 1 mM, 0.5 mM og 0.3 mM. Der blev foretaget en analyse af de forskellige billeder, og 

lysintensiteterne i alle tre billeder blev fundet ved hjælp af histogramplot (appendix 2, protokol 2). 

Gennemsnittet af lysintensiteterne for hvert billede blev fundet, og værdierne blev plottet i et diagram. 

Figur 8 viser et søjlediagram over gennemsnittet af lysintensiteterne på billeder af 1 mM RhB, 0.5 mM 

RhB og 0.3 mM RhB. Standardafvigelserne for hver søjle blev fundet, og for 1 mM var 

standardafvigelsen på 1.56, for 0.5 mM var den 1.99 og for 0.3 mM var den på 0.84. 

Standardafvigelserne fortæller om spredningen i data, og af værdierne fundet, er spredningen ikke så 

stor. Søjlediagrammet viser at lysintensiteten er højest i huden med den høje RhB koncentration på 1 

mM og lysintensiteten er næsthøjest for opløsningen med 0.5 mM. Lysintensiteten er lavest ved de 0.3 

mM. Da standardafvigelserne viser at måleusikkerheden er forholdsvis lille, kan det konkluderes at der 

er penetreret flere RhB-molekyler ind i huden ved højere koncentrationer. Dette skyldes ikke at 

molekylerne penetrerer bedre, men at der er flere molekyler til stede.  
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Ud over de ovenstående analyser, blev der også lavet analyse af opløsningen i acceptorkammeret 

efter Franz celle forsøget. Ved hjælp af spektrofluorometeret blev fluorescensintensiteten i 

opløsningen målt, og resultaterne for alle prøverne var negative. Det vil sige at der ikke var nogle af 

RhB-molekylerne, som kunne penetrere hele vejen gennem huden ned i acceptorkammeret, selvom 

de godt kunne komme ind i SC.  

4.2 DEXTRANER  

Den næste type af molekyler, som blev undersøgt, var dextraner i varierende størrelser farvet 

med texas rød. Formålet med dextran-eksperimenterne var at undersøge om størrelsen af molekyler 

samt varighed af diffusionen, ville have nogen effekt på penetrationen af molekylerne ind i huden. 

Større molekyler forventedes at have lavere permeabilitet gennem SC end mindre molekyler, og derved 

var det forventeligt at dextran 3K ville penetrere bedre gennem huden end dextran 70K. 

Eksperimenterne strækkede sig over 2 timer, 8 timer og 24 timer, hvor koncentrationen af dextraner i 

huden forventedes at være større efter 24 timer end efter 2 timer.  

	  

FIGUR 9: MIKROSKOPI BILLEDER AF HUDSNIT EFTER FRANZ CELLE FORSØG MED DEXTRANER I 
STØRRELSEN 70K EFTER A) 2 TIMER, B) 8 TIMER OG C) 24 TIMER.	  

Figur 9 viser penetrationen af dextran 70K gennem huden over tid. Dextran 70K var de største 

dextraner anvendt til disse forsøg og forventedes at penetrere dårligt ind i huden på grund af den høje 

molekylevægt. Figur 5A viser en lille rød plet på ydersiden af huden, figur 5B viser en utydelig rød 

kant, og figur 5C viser en lidt tydeligere rød kant. Ved hjælp af Fiji – Image J analyseres billederne 

mere i detaljer og  den eksakte intensitet af de røde områder på billederne findes. Lysintensitetsplot 

(appendix 2, protokol 2) blev lavet på billederne, og plottene findes i appendix 3, figur 25.  

Af plottene i appendix 3, figur 25 fremgår det at efter 2 timer var en lysintensitet på omkring 40, efter 

8 timer på over 100 og efter 24 timer på omtrent 150. Det vil sige at der fra 2 timer til 24 timer skete 

over en tredobling af den røde lysintensitet, hvilket afspejler sig i penetrationen af dextranerne. 

Dextranerne, som havde længere tid til at diffundere, kunne bedre nå ind i huden.  
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FIGUR 10: MIKROSKOPI BILLEDER AF HUDSNIT EFTER FRANZ CELLE FORSØG MED DEXTRANER I 
STØRRELSEN 10K EFTER D) 2 TIMER, E) 8 TIMER OG F) 24 TIMER. 

På figur 10 kan penetrationen af dextran 10K gennem huden ses. Intensitetsplot blev lavet af billederne 

og findes i appendix 3, figur 25. Af plottene fremgår det:  

-‐   Efter 2 timer var lysintensiteten oppe på 250 ved brug af dextran 10K 

Dette viser en markant forbedring i forhold til dextran 70K (som var på 40). Intensiteten på 250 

strækker sig dog kun over 4-5 𝜇𝑚 af huden, hvilket tyder på at dextranerne kun sidder ude på 

kanten af huden (på SC), og er ikke kommet videre til de indre hudlag endnu.  

-‐   Efter 8 timer var lysintensiteten maksimalt på 150, og faldt yderligere til de 100 

Lysintensiteten på de 100 strækker sig over næsten hele epidermis, hvilket indikerer at dextranerne 

er begyndt at sprede sig og vandre længere ind i huden, frem for at ophobe sig på kanten af huden, 

i modsætning til efter 2 timer.  

-‐   Efter 24 timer var lysintensiteten oppe på en maksimal lysintensitet på omkring 80 

Ved øjemål ikke synes intensiteten for dextran 10K efter 24 ikke at have ændret sig markant meget 

sammenlignet med de 8 timer, men intensiteten er faldet til 80. Dog kan det ses af intensitetsplottet 

for billedet af huden efter 24 timer, ikke er kontinuer gennem huden, men falder i stedet mod 

forventning. Dette kan skyldes flere årsager, men en årsag kan være at huden, som er blevet anvendt 

til forsøgene, ikke har været identisk. Da hud kan variere meget fra individ til individ, og endda 

variere fra sted til sted inden for det samme individ, kan dette spille en væsentlig rolle i 

penetrationen af dextraner og andre stoffer.  



	   26	  

	  

FIGUR 11: MIKROSKOPI BILLEDER AF HUDSNIT EFTER FRANZ CELLE FORSØG MED DEXTRANER I 
STØRRELSEN 3K EFTER D) 2 TIMER, E) 8 TIMER OG F) 24 TIMER. 

Den sidste størrelse af dextraner anvendt til forsøgene var dextran 3K, hvilket var de mindste dextraner. 

Disse forventedes at penetrere rigtig godt gennem huden, hvilket også indikeres på figur 11. Ligesom 

de andre dextraner, forventedes dextran 3K at penetrere længere ind i huden efter 24 timer end efter 2 

timer. Intensitetsplottene ses i appendix 3, figur 25. På plottene og på figur 11G fremgår det at 

dextranerne efter 2 timer er ophobet på epidermis. Intensiteten når helt op på 250, og denne høje 

intensitet strækker sig over omkring 20 𝜇𝑚. Dette tyder på at dextran 3K vil kunne penetrere ind i 

huden, og at diffusionen er forholdsvis hurtig, da der efter 2 timer allerede er trængt dextraner ind i 

huden. Figur 11H og figur 11I viser at ophobningen af dextraner falder samtidig med at lysintensiteten 

falder til 200. Dette stemmer overens med teorien, da dextranerne over tid vil diffundere længere ind i 

huden, og dette vil ses som et fald i lysintensitet på kanten af huden. Samtidig ses det som en stigning 

i lysintensitet længere ind i huden.  

	  

FIGUR 12: INTENSITSANALYSE AF DEXTRANER I HUDEN HVOR A1) 2 TIMER 70K OG B1) 2 TIMER 3K. A2 OG B2 

VISER INTENSITETEN AF DE RØDE OMRÅDER, LAVET MED IMAGE J 
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En sammenligning af dextran 70K efter 2 timer og dextran 3K efter 2 timer ses på figur 12. På figur 

12A.1 er der justeret på lysintensiteten, således at den røde farve fremhæves på billedet. Skalaen øverst 

til højre på billedet, viser at den røde lysintensitet i virkeligheden er på 125, mens den på figur 12B.1 

er på 255. Det vil sige at den røde intensitet er dobbelt så stor på figur 12B.1 (dextran 3K) som på figur 

12A.1 (dextran 70K).  

Figur 12A.2 viser plottet af intensiteten for dextraner i størrelse 70K efter 2 timer. På plottet kan det 

ses at intensiteten ikke ændrer sig væsentligt gennem huden, men i stedet er meget jævn, og ligger på 

omkring 15 til 35. For dextran 70K efter 2 timer, er der altså ikke mange dextraner, som er kommet 

igennem SC-barrieren. Dette er ikke tilfældet på figur 12B.2, som viser en stor difference mellem 

højeste og laveste intensitet. Differencen går fra omkring 25 til 250 og der er derved en faktor 10 i 

forskel mellem de røde områder på billedet. Det må antages af lysintensiteten på omkring 25 kommer 

fra noget baggrundsstøj, mens lysintensiteten på 250 viser området med dextraner. Den høje intensitet 

på 250 strækker sig over cirka 20 𝜇𝑚, hvilket viser at dextranerne er kommet ind i huden. Det kan 

derfor antages at dextran 70K var for store til at kunne diffundere ind i huden efter 2 timer, mens 

dextran 3K var små nok til at krydse SC-barrieren og komme ind i huden efter samme tidsinterval.  

Analyse af opløsningerne for hvert acceptorkammer i Franz celle-forsøget blev lavet. Ved brug af 

spektrofluorometeret viste ingen af opløsningerne i donorkammeret nogen fluorescensintensitet, 

hvilket indikerer at ingen dextraner kunne peneterere hele vejen gennem huden og ned til 

acceptorkammeret under huden, selvom dextran 3K og 10K godt kunne komme over SC-barrieren.  

4.3 DEXTRANER MED DERMAROLLER  

Et andet forsøg blev lavet med dextraner af samme type og størrelse som ovenstående, men denne 

gang blev huden forbehandlet. Huden blev behandlet med en Dermaroller indeholdende mikronåle, 

som beskrevet tidligere. Formålet med dextran-eksperimenterne behandlet med Dermaroller var at se, 

om mikronåle (som fysiske penetrationsforstærkere) ville have en effekt på penetrationen af 

molekylerne over huden. Mikronålene forventedes at øge permeabiliteten af SC og derved 

penetrationen af dextranerne. Appendix 3, figur 24 viser mikroskop billederne af huden fra dette forsøg. 

Lysintensitetsplot blev lavet af alle billederne og disse ses i appendix 3, figur 26. Disse viser, at der 

var nogle af dextranerne som diffunderede over epidermis og muligvis til dermis. Dette kan ses på 

lysintensitetsplot for især hudprøverne tilsat dextran 3K efter 24 timer, samt dextran 10K efter 24 timer. 

For at sammenligne hvor stor en mængde af dextraner, der er trængt ind i huden, anvendes 

histogramplot. Fordi der netop kan ses på lysintensitetsplottene at dextranerne er kommet ind i huden 

nogle steder, tages middel lysintensiteten af tilfældige steder på dermis på alle billeder. Dette gøres for 
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at se hvilke af dextranerne, som faktisk er kommet gennem epidermis og ind i dermis, så de ikke bare 

sidder på hudkanten og ophober sig.  

	  

FIGUR 13: SAMMENLIGNING AF MIDDEL LYSINTENSITETERNE FOR ALLE DEXTRAN PRØVER MED 
DERMAROLLER 

Det var forventeligt at dextran 3K ville trænge bedre ind i huden end dextran 10K, som til gengæld 

ville trænge bedre ind end dextran 70K. Figur 13 viser tydeligt hvordan størrelsen af dextraner og tiden, 

hvorved diffusionen fandt sted, havde en central rolle i penetrationen af dextraner ind i huden. Figur 

13 viser at dextranerne i alle størrelser efter 2 timer ikke er diffunderet forbi SC-laget og ind til dermis, 

hvilket kan ses ved de lave lysintensiteter på henholdsvis 22.7, 22.9 og 21.1, som ligger ret tæt på 

kontrollens lysintensitet på 19.2. Efter 8 timer ses det at lysintensiteten stiger snævert, og den største 

stigning findes på dextran 3K. Da disse var de mindste dextraner, ville de bedre kunne komme ind i 

huden. Til sidst kan det ses at der efter 24 timer sker en væsentlig stigning i lysintensiteten, især for 

dextran 3K og 10K, som begge viser en lysintensitet, der er blevet fordoblet siden de 2 timer. For 

dextran 70K ses der en lille stigning. Det må antages at dextran 70K er for store til at kunne penetrere 

forbi SC-barrieren, hvorimod både dextran 3K og 10K viser at kunne trænge forbi SC-barrieren og jo 

længere tid der gik, jo længere var de kommet ind i dermis.  

Analyse af opløsningerne i acceptorkammeret efter Franz celle forsøget ved brug af 

spektrofluorometeret var alle negative, undtagen én. Det vil sige at  dextranerne godt kunne komme 

gennem SC, men de kunne ikke komme videre til acceptorkammeret, selv med Dermaroller, som 

fungerer som en fysisk penetrationsforstærker. Det var kun en af opløsningerne, som viste sig at være 

kommet helt ned i acceptorkammeret. Det var opløsningen tilsat dextran 3K efter 24 timer, der viste at 

have en meget højere fluorescensintensitet end de andre prøver, samt blanke buffer. Selv med det blotte 

øje kunne det ses at opløsningen havde fået farve.  
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4.4 SAMMENLIGNING AF DEXTRANER MED OG UDEN DERMAROLLER 

Dermaroller anvendes på huden, for at kunne øge penetrationen af stoffer. Derfor er det vigtigt 

at kigge på om penetrationen af dextranerne blev bedre, da huden blev behandlet med Dermaroller, 

sammenlignet med uden. En sammenligning finder sted nedenstående.  

	  

FIGUR 14: MIKROSKOPI BILLEDER AF HUDSNIT EFTER TILSAT DEXTRAN 3K I EN VARIGHED AF 24 TIMER, 
HVOR A) VISER HUDEN UDEN DERMAROLLER OG B) VISER HUDEN MED DERMAROLLER 

	  

FIGUR 15: INTENSITETSPLOT AF DEXTRAN 3K EFTER 24 TIMER MED OG UDEN DERMAROLLER 
Figur 14A viser huden efter 24 timer med en dextran 3K opløsning uden anvendelse af Dermaroller, 

og figur 14B viser huden med Dermaroller. Det ser det ikke ud til at dextranerne kom ind i dermis på 

figur 14A uden Dermaroller, men det kan ses at der i figur 14B er røde områder inde i dermis, hvilket 

er markeret med firkanten på billedet. Dette er en indikation på at dextranerne efter 24 timer vandrede 

igennem SC-barrieren og kom videre ind i huden, da huden blev behandlet med Dermarolleren, som 

fungerede som en fysisk penetrationsforstærker. Figur 15 viser et intensitetsplot af dextran 3K uden 

Dermaroller, og dextran 3K med Dermaroller efter 24 timer i samme diagram. På figur 15 kan det ses 

at: 
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-‐   Lysintensiteten med Dermaroller er helt op på 250 (med udslag) 

-‐   Lysintensitet uden Dermaroller er på omtrent 200 (uden udslag) 

Ud over at lysintensiteten er højere for kurven med Dermaroller, ses der også intensitetsudslag omkring 

de 80-100 𝜇𝑚, hvilket ikke ses på kurven for billedet uden Dermaroller. Udslagene i lysintensitet svarer 

højst sandsynligt til de røde områder i dermis, som er markeret i firkanten, hvilket gensvarer til området 

af dextraner. Det kan ud fra figur 14 og figur 15 antages at Dermarolleren har haft en positiv effekt for 

penetrationen af dextran 3K over huden.  

Da det er interessant at vide om hvorvidt dextranerne spreder sig gennem huden, samt hvordan 

dette gøres, er der foretaget en analyse af middel lysintensiteterne af alle hudstykkerne, både med og 

uden Dermaroller og både i epidermis og i dermis.  

 

FIGUR 16: LYSINTENSITET AF DEXTRAN 3K, 10K OG 70K MED OG UDEN DERMAROLLER I EPIDERMIS 

Figur 16 viser lysintensiteten af dextran 3K, 10K og 70K efter henholdsvis 2 timer, 8 timer og 24 timer 

med og uden Dermaroller. Disse lysintensiteter er blevet målt i epidermis-laget af billederne og 

sammenlignes. Generelt kan det ses på figur 16, at der ikke er et mønster på hvorvidt Dermarolleren 

har hjulpet med penetrationen af stoffer gennem eller ind til epidermis. For dextran 3K ser det ud til at 

dextranerne selvstændigt kunne komme ind til epidermis uden Dermarolleren, men blev til gengæld 

ophobet, hvilket ses med på de høje lysintensiteter på 253.6 og 207.1 efter 2 og 8 timer. Efter 24 timer 

ser det ikke ud til at dextranerne befandt sig i epidermis længere, hvilket kunne være en indikation på, 

at stofferne muligvis vandrede længere ind i huden, og ikke længere var ophobet ved hudkanten. For 

de andre prøver ser det ikke ud til at Dermarolleren har haft den største betydning for lysintensiteten i 

epidermis på nær dextran 10K efter 24 timer, som ser lidt anderledes ud end de andre. Dette kan enten 

skyldes differencen mellem de forskellige hudstykker, hvilket kan give afvigelser i penetrationen eller 
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også kan det skyldes at huden er blevet beskadiget ved forberedelse. Ud over at sammenligne 

lysintensiteterne i epidermis, er det også relevant at se hvor stor en mængde af dextraner, som kan 

komme forbi epidermis, og længere ind i huden. Derfor er der også foretaget en analyse af 

lysintensiteten i dermis. 

	  

FIGUR 17: FIGUR 16: LYSINTENSITET AF DEXTRAN 3K, 10K OG 70K MED OG UDEN DERMAROLLER I 
DERMIS 

Figur 17 viser lysintensiteten af dextran 3K, 10K og 70K efter henholdsvis 2 timer, 8 timer og 24 timer 

med og uden dextraner. Forskelligt fra figur 17, viser figur 16 lysintensiteten i dermis og dette gøres 

for at se om Dermarolleren har hjulpet på penetrationen af dextraner gennem SC-barrieren og ind i 

dermis. Figur 17 viser at der efter 24 timer var fundet dextraner 3K og 10K ved brug af Dermaroller, 

sammenlignet med uden Dermaroller, som viser halvt så lave lysintensiteter. Generelt ser det ud til, at 

lysintensiteterne er en anelse højere ved brug af Dermaroller end uden, hvilket er et godt resultat. 

Dermarolleren kan altså konkluderes at virke som en fysisk penetrationsforstærker, som kan hjælpe 

molekyler som dextraner til at penetrere gennem huden frem for at ophobe sig på epidermis som set på 

figur 16.  

4.5 BSA  

Den sidste type af penetrationsstoffer, som blev testet over huden, var BSA. Formålet med BSA-

eksperimentet var at undersøge om en kombination af nanopartikler og Dermaroller, som henholdsvis 

kemisk og fysisk penetrationsforstærkere, havde en effekt på penetrationen af molekyler over huden. 

Fordi BSA er et protein, som har svært ved at krydse SC-barrieren grundet dets størrelse og eventuelle 

andre faktorer, blev der anvendt penetrationsforstærkere. Nanopartikler (NP) i form af chitosan og 

mikronåle i form af Dermaroller, blev anvendt til at øge penetrationen af BSA gennem huden. Figur 

18 viser resultatet af forsøg med hud, behandlet med og uden NP.  
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FIGUR 18: MIKROSKOPI BILLEDER AF HUDEN EFTER TILSÆTNING AF BSA MED OG UDEN NANOPARTIKLER 
(NP) MED DERMAROLLER. A) UDEN NP EFTER 2 TIMER, B) UDEN NP EFTER 8 TIMER, C) UDEN  NP EFTER 24 
TIMER, D) MED NP EFTER 2 TIMER, E) MED NP EFTER 8 TIMER, OG F) MED NP EFTER 24 TIMER 

Intensitetsplot er blevet lavet af alle billederne set på figur 18 og findes i Appendix 3, figur 27. Generelt 

kan det ses på lysintensitetsplottene for huden med BSA med og uden nanopartikler med anvendelse 

af Dermaroller, at intensiteten stiger, desto længere tid diffusionen finder sted. Efter 2 timer ses: 

-‐   En meget lav lysintensitet for BSA uden NP på omkring 40 

-‐   En højs lysintensitet for BSA med NP, som ligger helt oppe på 200 

Lysintensiteten for billedet med NP er hele fem gange så stor som lysintensiteten for billedet uden NP. 

Efter 8 timer ses det at: 

-‐   Lysintensiteten for billedet uden NP stiger til 100 

-‐   Lysintensiteten med NP efter 8 timer er i modsætning til billedet uden NP, faldet til omtrent 
150 

Efter 24 timer ses det at: 

-‐    Lysintensiteten for billedet uden NP er steget helt op til de 200 

-‐    Lysintensiteten for billedet med NP har værdi på omkring 100-150 
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Strækningen af lysintensiteten for billedet uden NP varer omkring 30 𝜇𝑚, hvilket er et længere stykke 

af huden. Lysintensiteten viser, for billedet med NP, en værdi på omkring 100-150, og denne strækker 

sig over omkring 90 𝜇𝑚.  

Ud fra alle ovenstående observationer kan det siges at nanopartikler har øget penetrationen af BSA 

efter 2 timer og 8 timer. Mest interessant er det efter 24 timer, hvor nanopartiklerne virkelig har vist at 

spille en rolle. På plottet for billedet med NP ses det tydeligt at lysintensiteten har fordelt sig over hele 

hudprøven og det kan konkluderes at jo længere tid der går, desto bedre kan vandringen af BSA ske. 

Nanopartiklerne hjælper med penetrationen af BSA ind i huden, men det er nødvendigt at påpege at 

disse forsøg er med Dermaroller. Fordi at nanopartiklerne har vist at spille en rolle når der er anvendt 

Dermaroller, er ikke ensbetydende med at nanopartiklerne vil virke hvis Dermarolleren ikke var blevet 

anvendt på huden først.  

Ud over forsøgene vist på billederne på figur 18, er der også lavet kontrolforsøg. Disse forsøg 

skulle virke som en kontroller, der kunne anvendes til sammenligning af resultaterne. Billederne af 

kontrol forsøgene ses på figur 19.  

	  

FIGUR 19: MIKROSKOPI BILLEDER AF HUDEN MED A) DERMAROLLER OG NANOPARTIKLER (NP) UDEN 
BSA, B) DERMAROLLER UDEN BSA OG NP, C) UDEN DERMAROLLER MED NP OG BSA OG D) UDEN 
DERMAROLLER MED BSA UDEN NP  

Lysintensitetsplot er også lavet på de fire billeder i figur 19.  For figur 19A og 19B, som viser henholdsvis 

huden med Dermaroller uden BSA og NP, og huden uden dermaroller med NP og BSA ses der meget lave 

lysintensiteter. Disse ligger på omkring 30-50. Dette var forventeligt, da huden uden tilsat BSA og NP ikke 

vil være udsat for nogle fluroforer, og selvom Dermarolleren er blevet anvendt, er der ikke nogle 

molekylerne til at penetrere gennem huden. Huden tilsat BSA og NP uden Dermaroller forventedes heller 

ikke at give nogle høje lysintensiteter, da BSA ikke vil kunne penetrere gennem huden grundet proteinets 

størrelse, selv med anvendelse af NP. På figur 19C, som viser huden uden Dermaroller men med BSA og 

NP, kan der med det blotte øje ses nogle grønne områder. Da BSA-molekylerne ikke forventedes at kunne 

penetrere gennem huden uden brug af Dermaroller, viser dette billede et uventet resultat. De grønne 

områder på billedet kan dog skyldes at huden ikke blev tørret ordentligt efter Franz celle forsøgene, hvilket 
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muligvis kunne efterlade spor af BSA på overfladen af hudstykket. Sporene af BSA på overfladen ville 

stadig kunne ses på mikroskopet, hvilket får det til at ligne, at BSA-molekylerne er penetreret gennem 

huden, når de i virkeligheden sidder på overfladen. Dette kunne være en forklaring på de grønne områder 

på billedet, da der ville forventedes at være en grøn kant på epidermis (som nogle af billederne i figur 18 

viser), hvis BSA skulle være kommet ind i huden. Det sidste billede, figur 19D, viser huden uden 

Dermaroller med BSA og uden NP. På lysintensitetsplottet for dette billede, kan der ses at en maksimal 

lysintensitet er givet ved 100, hvilket er en højere intensitet end de andre billeder. Det kan dog også ses på 

både plottet og billedet, at det grønne område er lige ved kanten af epidermis ved et fold på huden. Det vil 

sige at BSA-molekylerne ikke er kommet ind i huden men sidder på kanten af den, hvilket godt kan passe.  

Ud fra forsøgene med BSA med og uden nanopartikler og anvendt Dermaroller antages det, at 

nanopartiklerne har en effekt på penetrationen af BSA-proteinet gennem huden, når Dermarolleren er blevet 

brugt. En kombination af de to penetrationsforstærkere giver den bedste effekt, hvorimod forsøg med kun 

den ene forstærker eller ingen forstærkere, viser at BSA ikke kan trænge gennem huden, men muligvis kan 

sidde på kanten af epidermis.   

Analyse af opløsningerne i acceptorkammeret efter Franz celle forsøget ved brug af 

spektrofluorometeret var alle negative. Det vil sige, at ingen BSA-molekyler kunne peneterere gennem 

huden, hverken med eller uden penetrationsforstærkere. Dette kan man have i mente, når man ønsker 

at anvende penetrationsforstærkere - altså om man ønsker at stofferne skal komme helt igennem huden 

og ind i det systemiske cirkulation, eller om de skal forblive i huden og udøve deres effekt der.  

5.   KONKLUSION 

Konklusionerne draget fra ovenstående resultater vil nu blive angivet.  

Penetrationen af Rhodamin B (RhB) blev testet via in vitro forsøg i form af Franz celle-forsøget. 

Ved hjælp af mikroskopi billeder taget med Leica TCS SP8 X og analyse af billederne via Fiji Image-

J kunne det ses, at flere Rhodamin molekyler kunne penetrere ind i huden, desto større en koncentration 

opløsningen havde. Opløsningen på 1 mM viste en højere intensitet af RhB i huden end de andre 

opløsninger på 0.5 mM og 0.3 mM, hvilket skyldes den højere koncentration af molekyler. Dog viste 

analysen, ved hjælp af spektrofluorometeret, at opløsningen i acceptorkammeret efter Franz celle-

forsøget, ikke var fluorescerende. Det vil sige at ingen af RhB-molekylerne var penetreret hele vejen 

gennem huden, selvom molekylerne godt kunne komme ind i huden.  

Dermaroller, som en fysisk penetrationsforstærker, blev testet ved hjælp af penetrationsforsøg af 

dextraner i forskellige størrelser, henholdsvis dextran 3K, dextran 10K og til sidst dextran 70K. 
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Eksperimenterne blev foretaget via Franz celle-diffusionsforsøg, ligesom for RhB. Forskellen ved 

RhB-forsøgene og dextran-forsøgene er, at RhB-forsøgene testede koncentrationen af stoffer i en 

opløsning, mens dextran-forsøgene testede både størrelsen af molekyler, tiden af diffusion af 

molekylerne samt effekten af Dermarolleren. Resultaterne viste de små dextran 3K bedst kunne komme 

ind i huden. Derudover viste resultaterne at jo længere tid diffusionen fandt sted, jo flere dextraner 

kunne der nå at penetrere ind i huden. Dextran 10K viste sig også at kunne penetrere ind i huden, men 

dog ikke lige så effektivt som de mindre dextraner. Til sidst viste dextran 70K næsten under alle 

omstændigheder værende for store til at kunne penetrere gennem huden, men blot kunne ophobe sig 

på kanten af huden i epidermis. Dermarolleren viste at have en stor effekt på penetrationen af dextran 

3K og 10K efter 24 timer men ikke nogen virkning på dextran 70K. Med hjælp af nålene i 

Dermarolleren, kunne dextran 3K og 10K nemlig penetrere længere ind i huden, forbi epidermis og 

ind til dermis, sammenlignet med uden Dermaroller. Derudover viste analysen af opløsningerne i 

acceptorkamrene efter Franz celle-forsøget, at Dermarolleren var så effektiv, at dextran 3K efter 24 

faktisk kunne penetrere hele vejen gennem huden. Det kan derfor konkluderes ud fra dextran-forsøgene 

at jo mindre dextranerne er, desto bedre kan de penetrere gennem huden. Desuden kan det konkluderes 

at Dermarolleren virkede som penetrationsforstærker for dextran 3K og 10K, men at dextran 70K 

generelt er et for stort molekyle til at kunne penetrere ind i huden.  

 Chitosan, som nanopartikler for BSA-proteinet, blev testet i kombination med Dermarolleren. 

Dette skete også ved penetrationsforsøg i form af Franz celle diffusion, hvor der blev testet på 

virkningen af de to penetrationsforstærkere. Resultaterne viste at en kombination af nanopartiklerne 

samt Dermaroller havde den bedste effekt på penetrationen af BSA-proteinerne ind i huden. Derudover 

viste det sig, at tiden også have en virkning på penetrationen, og at prøverne efter 24 timer viste en 

højere koncentration af BSA end efter 2 timer, som næsten ikke viste nogen. Der blev også brugt 

kontrolforsøg, hvor der kun blev brugt nanopartikler uden Dermaroller eller omvendt, og disse viste 

også en lav mængde af BSA-penetrationen. Analysen, ved hjælp af spektrofluorometeret, præsenterede 

at ingen BSA-molekylerne var kommet helt gennem huden, hvilket var forventeligt grundet BSAs 

struktur. Da BSA er et protein, som er et større molekyle, har det svært ved at penetrere gennem SC-

barrieren især. Konkluderende må det siges at BSA-molekylerne har svært ved at penetrere gennem 

huden, men ved en kombination af de to penetrationsforstærkere, kan BSA komme bedre gennem 

huden.  
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7.   APPENDIX 
6.1 APPENDIX 1 – Fluroforer 
	  

TABEL 1: DATA FOR RHODAMIN B 
http://www.iss.com/resources/research/technical_notes/PC1_PolarizationStandards.html (besøgt d. 10/5-16) 

 

Flurofor 

 

Rhodamin B 

 

Molekylestruktur 

 

 

Molekylevægt (g/mol) 

 

479.02 g/mol 

 

𝜆+, ∶ 	   𝜆+. (nm) 

 

554/580 

 

Absorption - og fluorescens 
spektrum  
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TABEL 2: DATA FOR TEXAS RED  
http://eu.idtdna.com/site/Catalog/Modifications/Product/3349 ((besøgt d. 10/5-16) 

 

Flurofor 

 

Texas red 

 

Molekylestruktur 

 

 

Molekylevægt (g/mol) 

 

625.25 g/mol 

 

𝜆+, ∶ 	   𝜆+. (nm) 

 

598/617 

 

Absorption - og fluorescens 
spektrum  
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TABEL 3 – DATA FOR FITC 

https://www.jacksonimmuno.com/technical/products/conjugate-selection/fitc (besøgt d. 10/5-16) 

 

Flurofor 

 

FITC 

 

Molekylestruktur 

 

 

Molekylevægt (g/mol) 

 

389.38 g/mol 

 

𝜆+, ∶ 	   𝜆+. (nm) 

 

493/519 

 

Absorption - og fluorescens spektrum  
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TABEL 4 – DATA FOR DAPI 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/roche/10236276001?lang=en&region=DK&gclid=CK
urtvnIzswCFYHOcgodP9AAhw (besøgt d. 10/5-16) 

http://www.bio-rad.com/en-cn/sku/1351303-pureblu-dapi-nuclear-staining-dye (besøgt d. 10/5-16) 

 

Flurofor 

 

DAPI 

 

Molekylestruktur 

 

 

Molekylevægt (g/mol) 

 

277.13 g/mol 

 

𝜆+, ∶ 	   𝜆+. (nm) 

 

340/488 

 

Absorption - og fluorescens 
spektrum  
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6.2 APPENDIX 2 – Image J 

1. Bestemmelse af lysintensitet (streg-funktion) ved hjælp af Image J  

	  

FIGUR 20: SNIT AF HUDEN EFTER TILSÆTNING AF DEXTRANER 

1)   Træk en streg over huden som vist på figur 9 

2)   Tryk på ”analyze”  

3)   Gå ind på ”plot profile”  

4)   Plottet af stregen kommer frem med intensitet på y-aksen og distancen (𝜇m) på x-aksen  

2. Bestemmelse af lysintensitet (histogram) ved hjælp af Image J 

	  

FIGUR 21: SNIT AF HUDEN EFTER TILSÆTNING AF DEXTRANER 

1)   Træk en firkant hen over huden som vist på figur 9 

2)   Tryk på ”analyze” 

3)   Gå ind i ”histogram”  

4)   Histogrammet for området inden i firkanten dukker nu op og middelværdien for intensiteten i 
området vises  
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6.3 APPENDIX 3 – Figurer 
	  

	  

FIGUR 22: MIKROSKOPI BILLEDE AF HUDSNIT SOM KONTROL TIL RHODAMIN B FORSØG EFTER 8 
TIMER 

	  

	  

FIGUR 23: MIKROSKOPI BILLEDER AF ET HUDSNIT EFTER TILSÆTNING AF 1 MMOLÆR 
RHODAMIN B EFTER 8 TIMER 



	   44	  

	  

FIGUR 24: MIKROSKOPISKE BILLEDER AF HUDSNIT EFTER FRANZ CELLE FORSØG MED DEXTRANER 
OG DERMAROLL I FORSKELLIGE STØRRELSER, EFTER TID. A), B) OG C) EFTER 2, 8 OG 24 TIMER STR. 
70K. D), E) OG F) EFTER 2, 8 OG 24 TIMER STR. 10K. G), H) OG I) 2, 8 OG 24 TIMER STR. 3K 
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FIGUR 25: INTENSITET AF DEXTRANER I FORSKELLIGE STØRRELSER, EFTER TID. A), B) OG C) EFTER 2, 8 OG 

24 TIMER STR. 70K. D), E) OG F) EFTER 2, 8 OG 24 TIMER STR. 10K. G), H) OG I) 2, 8 OG 24 TIMER STR. 3K 
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FIGUR 26:  INTENSITET AF DEXTRANER MED DERMAROLLER I FORSKELLIGE STØRRELSER, EFTER TID. A), B) 

OG C) EFTER 2, 8 OG 24 TIMER STR. 70K. D), E) OG F) EFTER 2, 8 OG 24 TIMER STR. 10K. G), H) OG I) 2, 8 OG 24 

TIMER STR. 3K 
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FIGUR 27: INTENSITET AF BSA MED DERMAROLLER UDEN  NP A) EFTER 2 TIMER, B) EFTER 8 TIMER OG 

C) EFTER 24 TIMER, OG AF BSA MED DERMAROLLER MED NP D) EFTER 2 TIMER, E) EFTER 8 TIMER OG F) 

EFTER 24 TIMER.  G) MED DERMAROLLER MED NP, H) MED DERMAROLLER UDEN BSA OG NP, I) UDEN 

DERMAROLLER MED NP OG BSA OG J) UDEN DERMAROLLER MED BSA  

	  

	  


