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Abstract  

 
The transdermal drug delivery system has shown a great success. It is used as good alternative 

method for parental and oral administration, as it is easier to apply and more localized treatment 

compared to the other methods. In contrast to the other methods transdermal drug delivery presents 

the problem of a slow and probably also a less effective drug delivery due to the human skins ability 

to act as a remarkable barrier, which prevent foreign compounds from entering the blood system, 

but fortunately these can be helped by use of enhancers.  

The main aim in this project is to study the penetration of different drugs through the human skin in 

vitro tests with performing diffusion tests on franz cell. 

The three main experiments performed are for rhodamine b, dextran Texas Red og FITC-BSA.  

The results from skin samples are analyzed with confocal microscopy and two-phton microscopy, 

and the sampling from franz cell receptor fluids. In some of the experiments there have been used 

micro-needles (dermaroll) to examine its effect on skin penetration.  

For analysis of the receptor fluid from franz cell absorbance of samples have been measured and 

skin samples are examined with two-photon microscopy. The analysis of the samples has shown 

that a drugs ability to penetrate through the skin several parameters such as concentration and 

molecular size should be taken into consideration. And we have shown that use of an enhancer 

improves a drugs ability to penetrate the skin.  
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Introduktion 
 

Transdermal Drug delivery system bruges, som et godt alternativ til parental og oral administration 

af medikamenter. Metoden er en af de mest succesfulde og innovative måde, hvorpå et medikament 

kan blive administreret på inden for forskning i den farmaceutiske videnskab (9). Selvom den oral 

administration af lægemiddel er stadig det mest populær med hele 74 %, har forskning inden for 

transdermale lægemiddel delivery systemer haft stor fremgang gennem de seneste år (10). Omkring 

40 % af lægemiddel administration er baseret på dermal eller transdermal genvej (11) (12) (10).  Den 

stigende forskningsinteresse inden for feltet, skyldes de mange fordele denne metode indebærer, og 

med udgangspunkt i nye metoder, der er blevet opdaget i området, er interessen yderligere steget. De 

mange fordele der underbygger den transdermale drug delivery, kan betragtes som at være sikkert, 

effektivt og anvendelsen sker efter behov. Metoden er ikke invasiv som parentale veje og undgår first 

pass effekt (undgår gastrointistinal eller enzymisk nedbrydning), har høj biotilgængelighed og stabil 

lægemiddel plasma koncentration. Risikoen for bivirkninger vil også særdels være lavere og metoden 

er smertefrit, nemt og der er en nemmere og kontrollerbart levering af stoffet gennem huden (11) (12) 

(9) (10).   

I dette projekt undersøges penetration af forskellige stoffer i menneskehuden gennemført in vitro 

eksperimenter ved brug af metode som franz diffusion celle, der har til formål at efterligne og 

bevare de samme betingelser som in vivo forhold. Yderligere er der brugt two-photon mikroskopi 

og konfokal mikroskopi til undersøgelse af hudprøver fra de forskellige eksperimenter. I nogle 

eksperimenter i projektet er der anvendt dermaroller, hvor huden er blevet perforeret med mikro-

nåle for at undersøge deres effekt på penetration af de ønskede stoffer. 

 

Baggrund 
 

Huden er menneskets største organ, og udgør omkring 16 % af det totale kroppes vægt (13) (12). 

Huden fungerer som en barriere, der kontinuerligt udsattes for og beskytter kroppen mod 

mikroorganismer, mekaniske traumer, UV bestråling og kemiske påvirkninger fra miljøet. Derudover 

har den en central rolle i varme – væskeregulering og mange vigtige immunologiske og sensoriske 

funktioner (4). Den termoregulerende mekanisme virker ved, at huden bevarer kropstemperaturen på 

37 grader. Minimerer utilsigtet væsketab og opretholder homøostasen. Derudover yder den sin 
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beskyttelse ved at forhindre fremmede legemer som bakterier eller virus i at trange igennem til 

kroppen eller blodbanen. (14) (15).  

Huden er opbygget af  tre lag; epidermis, dermis og hypodermis, der forbinder huden med 

dybdeliggende strukturer (4).  

Hypodermis også kaldt tela subcutanea er det dybeste hudlag og indeholder store fedtdepoter, som er 

lejret i nogle klare opdelte kamre (14). Hypodermis kan siges at være en kontakt lag mellem huden 

og det underliggende væv af kroppen, som muskler og knogler. Dens vigtigste funktion at beskytte 

mod fysisk traumer, være varmeisolerende og konduktans af de vaskulære og neurale signaler i 

huden, samt at have en vigtig metaboliske funktion ved at lagre det overskydende energi i form af 

fedt, der hurtigt kan mobiliseres under energi mangel. (14) (12) (15). 

 

Dermis også kaldt læderhud, udgør et af de tre lag og er placeret mellem hypodermis og epidermis. 

Dermis er omkring 2-3 mm tyk og består af stærkt og fleksibelt bindevæv. (12) (4).  

I dermis er hårfollikler, sved – talgkirtler, blodkar og nerveender lokaliseret. Dermis består af to lag, 

der ikke er tydeligt afgrænset; det øverste lag består af det tyndere stratum papillare og det tykkere 

stratum reticulare (14) (4). Dermis er primært ansvarlig for hudens elasticitet og styrke, og består stort 

set af fibroblaster og makrofager i det kollagen- og elastin rige ekstrecellulær matrix. Udover 

makrofaer og fibroblaster findes dendritceller og mastceller også i dette lag. Dendritceller og 

makrofager stammer begge fra blodets monocytter, og spiller begge en central rolle i immunsystemets 

genkendelse og processering af fremmede legemer. Mastcellen indeholder sekretoriske granula og 

findes i alt bindevæv i kroppen. Mastcellen har en betydning i immunologiske reaktioner, der ved 

aktivering giver anledning til allergiske og inflammatoriske sygdomme. (14) (15) (4).  
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Epidermis, også kaldt overhuden, er 

øverste hudlag og bestående af 5 separate 

dele. Lagene er fra indre op til det ydre; 

stratum basale, stratum spinosum, stratum 

granulosum, stratum lucidum og det 

yderste lag er staratum corneum (SC) (14)  

(4). 

Epidermis er det primær lokalitet for 

syntese af D-vitamin i kroppen. Når huden 

udsættes for solens ultraviolette stråler, vil 

disse penetrere epidermis og der dannes 

D-vitamin precursor i stratum spinousom 

og stratum basale, der derefter omdannes 

til Vitamin-D af keratinocytter (14) (4)  (16)  (17). 

Epidermis består af flerlage pladeepitel med forhorning, som ses på figur 1 (7) (4). De forhornede 

eller kreatiniseret celler er kreatinocytter, som udgør hele 95 % af cellerne i epidermis (12) (15). I og 

med, at epidermis histologisk set består af flerlaget pladeepitel, kræves der en konstant fornyelse af 

hudlaget, hvilken sker som følge af en progressiv proliferation og differentiering af kreatinocytter 

placeret i basal laget. De nyt differentierede celler erstatter de ældre celler i de øvre lag. Alt i mens 

keratinocytterne bevæger sig hen mod de superficielle lag, frigiver de keratin, der akkumuleres i 

cytoplasmaet og det forhornet lag af huden, stratum corneum (SC), dannes (15) (18).  

Udover keratinocytter findes to andre celle typer, der også er væsentlige i epidermis. Der er tale om 

melanocytter, lokaliseret i det basale lag af epidermis, Langerhanske celler og merkelceller. 

Melanocytter er en pigmentproducerende celle og har et afrundet og svagt farvet cellelegme med, 

mange forgrenede udløbere. Langerhanske celler, er antigen-præsenterende celler, og udøver en 

væsentlig rolle i organismens immunforsvar. Desuden er merkelceller også lokaliseret i epidermis 

(19) (14) (13) (15). 

 

SC er en 10 – 20 µm tyk membran, og består, som allerede beskrevet af 10 - 20 lage af keratiniserede 

celler, - corneocytter, der er bundet sammen af corneodesmosomer (2) (15). Dette lag ses derfor som 

et tykt bølget lag i mikroskopi undersøgelser, hvor det er svært at skelne mellem cellerne (14).  

Figur 1: En skematisk oversigt over epidermis og dens fem forskellige lage (4) (7). 
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SC danner en barriere for passiv diffusion af vand ud af kroppen og forhindre dermed dehydrering. 

Den passive diffusion gennem huden drives af koncentrationsgradient for penetration af molekyler. 

SC er ofte udformet som en mur. Heraf betragtes cornecyterne og keratin mikrofibriler som mursten 

og lipid laget mellem cellerne som Mørtel (2). Denne lipid mørtel er meget central og væsentlig for 

hudens barriere funktion. Det stor lipid - lag i SC kaldes ceramider.  Der i alt klassificeret 9 forskellige 

subklasser af ceramider, som hver især er vigtige for organisering og funktionen af den omtalte 

barriere. Når SC fungerer optimalt, beskytter den kroppen mod dehydrering og  bakterielle angreb 

såvel og  hudens keratinocytter fra mekaniske ødelæggelser (13).  

Huden er kroppens største organ og beskytter os mod fremmede legemer, kemiske og fysiske skader 

fra top til tå. De fysiske skader kan påføres af; temperaturændringer, Ultraviolette stråling fra solen. 

Mens de kemiske skader kan påføres af stoffer, der kan blandes med SC lipider og ændrer på dets 

fase tilstand. 

 

Penetrations pathways gennem menneskehuden 
 

Medikamenter kan administreres på forskellige måder. Som tidligere nævnt er det orale 

administrationsvej det mest populær. En anden administrationsvej er injektion (intravenøst, 

intramuskulær og subkutant). Det alternative ikke invasive administrationsvej som pulmonale, nasale 

og rektale er administrationsmåder, som er mindre populær, bort set fra det transdermale 

administrationsvej, som har haft en større fremgang (20).  
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Den dermale absorption 

beskriver passering af stoffer 

gennem huden, som kan ske i 

tre forskellige trin; 

Penetration er optagelsen af 

et stof i et bestemt hudlag. 

Permeabilitet, forekommer 

ved penetration af stoffer 

gennem et lag til et andet. Det 

sidste trin; resorption er 

optagelsen i den vaskulære 

system (2).  

Med udgangspunkt i stoffers 

permeabilitet gennem SC, 

skal tre penetrations pathway 

tages i betragtning. Det inter-cellulær, intra-cellulær og follikulær pathway er de tre penetrationsveje 

gennem SC barrieren, som også ses på figur 2 (2).  

Ved det inter-cellulær pathway passerer stoffet mellem cellerne og der dannes en pathway mellem 

liggende celler i huden.  Det intra-cellulære pathway bruges når stoffet passerer på tværs af cellerne. 

Ud over de nævnte penetrations - pathways kan diffusion gennem huden også ske via defekte hud 

strukturer. Det kan være forårsaget af svedkirtler samt hårskaft, der har ødelagt SC. Denne form for 

passering af stoffer er et eksempel på det follikulær pathway (15) (2) .  

Penetration gennem det inter-cellulære pathway er det største penetrations pathway og er mere 

tilgængeligt for de passerende stoffer end det intra-cellulær pathway. Hydrofobe stoffer når hen til 

target via den intercellulære pathway, mens hydrofile stoffer foretrækker at trænge ind gennem SC 

via den intra-cellulær pathway gennem corneocytter. Stoffer, der penetrerer igennem det inter-

cellulær lipider springer fra den ene corneocytter til en anden. De fleste medikamenter kan passere 

den epidermale barriere gennem det inter-celluære vej (2). SC barrieren lader lipid opløselige stoffer 

penetrere mere villigt end vandopløselige forbindelser. Det skyldes at SC er et hydrofob lag bestående 

af kun 13 % vand (2). Dets opbygning bevirker, at hydrofile stoffer ikke nemt kan penetrere igennem.  

Mens hydrofobe stoffer nemt diffundere igennem SC, men forbliver i det næste lag, som er et hydrofil 

Figur 2: En opbygning af epidermis med demonstrering af de tre penetrations pathways: det 
intracellulær, intercellulær og follikulær pathway (2). 
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lag bestående af 70 % vand. Det betyder at det ydre lag, SC har en afgørende rolle i at regulere fluks 

af vand, kemikalier og andre hydrofile stoffer fra omgivelserne til kroppen (2).  Heraf vil det 

vandopløselige forbindelser penetrerer igennem en alternativ vej, nemlig gennem åbning af 

svedkirtler og hårfollikler (21).   

Når gennemtrængeligheden af stoffer belyses er det væsentligt at tage fire fysisk - kemiske parameter 

i betragtning. Molærmasse (MW) af stoffet, antallet af hydrogenbindingsdoner (HBD), antallet af 

hydrogenbindings accepter (HBA), samt Octanol-vand lipofilicitetsfordelingskoefficent (log P). De 

nævnte parameter er bedre kendt som ”Lipinski’s rule of five”, hvis formål er at beskrive et 

forbindelses kemiske, biologiske og farmakologiske egenskaber, der normalt anvendes indenfor oral 

administration, men er også gældende for dermal administrering. Hvis der forventes en svag 

penetration af et stof skal disse tages i betragtning; Mw >500 g/mol, HBD >5, HBA > 5, log P > 5 (2).  

Den grundlæggende gennemtrængning af stoffer gennem de beskrevne pathways, afhænger af de 

fysiske - kemiske egenskaber og derfor har formulering af et stof en vigtig betydning. Stærkt lipofile 

lægemidler bliver tilbageholdt af det hydrofobe SC, som er det hastighedsbegrænsende trin til meget 

lipofile lægemidler (15). Hvis ønsket er at øge penetrationen af stoffer er det fordelagtigt at gøre brug 

af penetrations forstærkere. Deres funktion er at modificere SC til en mere flydende tilstand, når det 

blandes med SC - lipid og ændre heraf opbygningen af lipiderne. Nogle Penetrationsforstærker 

ekstraherer dele af SC lipid fra huden og det medfører ændringen af SC lipiderne. Den primære 

forstærker er vand, specialet når det gælder hydrofile stoffer. Almindelige penetrations forstærkere 

er Azone, DMSO, alkoholer, fedtsyre, surfaktanter, terpener, organiske solventer samt chitosan 

nanopartikler (2). Disse stoffer forstærker penetrationen af stoffer ved at ødelægge eller modificere 

lipidet i SC til en mere flydende tilstand. Mikro – nåle også kaldt dermaroller er endnu en metode, 

der præsenterer penetrations forstærker.  

 

 

 

 

 



10 
 

Mikro - nål rulle (Dermaroller) 
 

Mikro-nåle rulle, også kaldt Dermaroller er anvendt i 

nogle af eksperimenter i dette projekt, for at 

undersøge deres effekt på penetration af de ønskede 

stoffer. Undersøgelsen og brugen af dermaroller er 

fortaget in vitro med en forventning om at fremme 

penetrationen og permeabilitetet af stoffer igennem 

huden, der bliver fremført af dermaroller, hvis 

funktion er at danne huller i huden af mikro-skala (22). 

På figur 3 ses en simplificeret model af en dermaroller (1). Dermaroller er et populært produkt i det 

kosmetiske marked. Produktet er en rulle, sammensat af mange små nåle og bruges til blandt andet 

behandling af ar og rynker. Mikro - nåle på en dermaroller forventes at ødelægge hudens SC, og  

således danne porer, som formodes at resultere i en øget penetration af stoffer (10). Metoden menes 

at være et godt alternativ, som er smertefrit og nem løsning for overførsel af et stof i forskellige 

mængder, ud fra valg af nål-størrelsen  gennem de dannet porer, der frembringes af disse mikro-nåle 

(10) (15). Fordi nålenes længde er i mikro - skala, vil de ikke nå nerve rige områder i de nedre dele 

af huden (10) . Som tidligere nævnt er SC, en vigtig faktor i regulering af stoffers 

gennemtrængelighed gennem vævet. Derfor forventes, at denne teknik kan forstærke 

gennemtrængeligheden af det valgte stof ved at ødelægge SC barriere egenskaber (23). Flere 

undersøgelse har bekræftet effektiviteten af den metode for drug delivery system, da man har 

observeret en hurtigere og større aflejring af hydrofile lægemidler. Det har resulteret i højere grad af 

penetration og permeabilitet af de hydrofile stoffer, som er blevet forstærket ved brug af dermaroller 

(1). Der er observeret at stoffet er mest lejret i SC, når det mindste nål størrelse på 150 µm er brugt. 

Mens nål størrelse på 500 µm har vist sig at medføre det største effekt ved at tilføje det største mængde 

stof til de dybe lage i huden (1) (15) .   

 

 

 

 

Figur 3. En simplificeret model af en 
dermaroller (1).  
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Anvendte kemikalier  
 

Rhodamine B 

 

 Rhodamine B (RhB) er et hydrofilt farvestof, der 

udviser fluorescens (24). Farvestoffet anvendes 

ofte i undersøgelser for at evaluere de dynamiske 

egenskaber af levende celler eller for at undersøge 

forskellige mekanismer herunder, 

gennemtrængelighed i kroppen. Yderligere 

bruges stoffet, som spore farvestof i vand, for at 

bestemme hastigheden og retning af vandtransporten. Rhodamine b bruges som aktiv medium i det 

synlige spektrum af laser - stråling. Det viser i farverne rød og violet. Farvestof anvendes i stor grad 

i fluorescensmikroskopi (25).   På figur 4 ses molekylestrukturen af rhodamine b (RhB), som har en 

molekylevægt på 479.01 g/mol. RhB udviser en excitation på max: 554 og emission på max; 627 nm 

(5) .  

  

Dextraner 

 

Labelled dextran – Texas Red er et hydrofilt polysakkarid, der 

fluorescerer rødt og kan bruges som et godt reagens til 

anvendelse i fluorescens mikroskopi undersøgelser som 

farvestof. Det anvendes ofte til undersøgelser, hvor for 

eksempel celledeling, bevægelighed af levende celler ønskes 

undersøgt. Texas Red er kendt for dets moderat til høj 

molekylevægt, god vandopløselighed og lav toksicitet. 

Dextraner findes i molekylestørrelserne; 3000, 10.000, 40.000, 

70.000, 500.000 og 2.000.000 kilodaltons (kDA). Det anvendte texas red dextraner i projektet var et 

let og pulveriseret produkt, der ved med en opløsning i vand fremviste en blå - lilla farve. Excitations 

maksimum for konjugerende Texas red ligger på 596 nm og emission spektre for Texas Red på 615 

nm som ses i bilag 1 i appendiks (6) (26). 

DROPHILIC, RED-EMITTING FLUOROPHORE FOR 

USE WITH FLUORESCEIN IN DUAL PARAMETER FLOWCROFLUOROMETRIC AND FLUORESCENCE MICROUDIES 

Figur 5: Den kemiske struktur af texas red – 
dextran (6). 

Figur 4: Den Kemiske struktur af Rhodamin B (5).  
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Bovine Serum Albumin (BSA)  

 

Der er anvendt proteinet bovine serum albumin (BSA) for at teste dets gennemtrængelighed gennem 

huden. Dog er BSA ikke kun testet alene, men også med nano-partikel (NP), som benævnes for 

chitosan partikel. I eksperimentet er der anvendt isothiocyanate labelled bovine serum albumin 

(FITC-BSA), der udviser fluorescens. Inkluderet Chitosan, hvori proteinet BSA er inkorporeret i 

nano-partikel.  

Molekylevægten for BSA er ca. 66.000 dalton.  FITC er fluorescerende og har en fluorescerende 

excitation på 494 nm og en emission maksimum på 520 nm (27). Det fluorescerende spektre for 

FITC lablede BSA ses i bilag 2 (27).  Formålet med anvendelse af chitosan partikel i den 

medicinske felt kan være et ønske om forbedring af biotilgængeligheden af drug ved at forlænge 

halveringstiden og reducerer stoffets bivirkninger i den medicinske verden (28). Chitosan’s 

virkningsmekanisme formodes at forbedre transporten af lægemidler ved at lave åbninger i tight 

junctions i cellemembranen, som vil tillade de polære lægemidler at  penetrere igennem (29). Det 

betyder at chitosan er i stand til at fremme den dermale absorption af små polære molekyler, 

peptider og andre proteiner. Virkningen af chitosan skyldes sandsynligvis dets positive ladning, 

hvilken gør den i stand til at interagere med åbningen af tight junction af dermale celler (30) (29). 

Chitosan kan kombineres med lægemidler således at lægemidlet frigives i et specifikt område på en 

meget præcis og kontrollerebar måde. FITC - BSA nanopartikler er hverken toksiske, 

bionedbrydelige eller af biokompatibel materialer (28) (30).   

 FITC lablede BSA nano-partikler anvendt i dette eksperiment blev fremstillet af Mai Bay Stie, som 

er fra en anden forskningsgruppe, da gruppen har været interesseret i at undersøge dets penetration 

gennem huden. Heraf var de anvendte partikel størrelse på 200 – 300 nm i diameter og kunne være 

stabile i omkring 24 timer.  

 

Franz celle  

 
Franz celle er et vigtigt redskab for udførelsen af eksperimenterne i dette projekt. For diffusion og 

penetration af stoffer igennem huden er dette udstyr anvendt. 

I in vitro forsøg er diffusion en tilfældig bevægelse af molekyler gennem et domæne fra høj til lav 

koncentration (3). En franz celle er en diffusions- celle. Dens opbygning består af et donor kammer, 

der er placeret øverst og er adskilt fra bunden. Den nedre del af franz cellen består af en receptor 
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kammer, fyldt med væske, som ofte er phosphat buffer saline (PBS). Den har en receptor volumen på 

15 ml. Receptor kammeret er placeret i et temperatur kontrolleret vandbad og membranen placeres 

mellem doner kammeret og receptor kammeret. 

En typisk opbygning af franz celle ses på figur 6 (3).  For 

at måle et stoffets diffusion og penetration er det muligt at 

anvende en syntetisk eller menneskehud som membran. 

Opsætning af franz celle er en meget simpel procedure; 

membranen påsættes på åbning af receptor kammeret, der 

har en ydre diameter på 3,5 cm og en indre diameter på 2,0 

cm. Donor kammeret sættes på hudens overflade, således 

at det passer med åbning af receptor kammeret. Heraf er 

området på huden tilgængeligt til overførsel af stoffer, som 

ønskes at blive testet. Undersøgelse af det diffunderet stof 

måles i receptor kammerets væske på forskellige tidspunkter, der tilsættes det samme mængde væske 

(PBS), som bliver udtaget som prøve fra samplings port. Væsken i receptor kammer skal have samme 

fysiologiske betingelser som menneskekroppen, såsom pH, temperatur og cirkulation. For en ideal 

receptor medium i in vitro permeabilitets forsøg bør efterligne og have samme betingelser som in 

vivo forhold (3).  Det er vigtigt at have en magnetomrør i receptor kammeret, for at minimere 

akkumulering af det diffunderet stof i receptor kammeret. For at franz cellen kan bibeholde en 

konstant temperatur, er receptor kammeret isoleret i et vandbad, der vedligeholder væskens 

temperatur på samme niveau som menneskets kropstemperatur. Med disse betingelser er det muligt 

at anvende levende hud som test på franz celle. Væsken, anvendt i receptor kammeret under et forsøg 

er det samme for både hydrofile og moderate lipofile stoffer. Væsken i receptor kammeret er ofte 

phosphate buffer saline (BPS) med et pH på 7,4 og skal bruges hvis det anvendte stof er ioniseret. 

For ikke-ioniseret stoffer er det muligt at tilsætte solubiliserings- middel til receptor medium (BPS).   

 

 

Figur 6: En simpel opbygning af en franz celle (3). 
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Mikroskopi undersøgelse 

 
For at undersøge stoffernes gennemtrængelighed i huden, 

benyttes multi-photon mikroskopi.  Det er et billede 

redskab til at analysere stoffernes penetration gennem 

hudens lage, ved at gøre brug af fluorescens. Det gør det 

muligt at vurdere deres adfærd, cellulære optagelse, 

indtrængningsdybde og dets penetrations ruter inde i 

huden og dermed kvantificere stoffernes penetration. Den 

er bedre egnet til undersøgelse af tykt væv med en højere 

effektivitet af lys detektion. Det er et godt redskab til 

direkte visualisering af vævs struktur ned til dybder i flere 

hundrede mikrometer (31).  

Fluorescens konfokal mikroskopi anvendes ofte inden for det dermatologiske forskningsområde i in 

vitro og ex vivo undersøgelser. Det anvendes i stort omfang i dette felt, da det fluorescerende 

mikroskopi bruger farvestoffer, der udviser fluorescens når de stimuleres af lyset. Den fluorescerende 

mikroskopi er i almindelighed meget mere følsomt end andre lysmikroskoper. Fluoroforer forbedrer 

sensitiviteten og specificiteten ved at øge signal – støj forholdet (32)  .  

Konfokal mikroskopi bruger både reflekteret og fluorescerende lys til at vise prøver. I denne 

mikroskopi sendes excitations strålen gennem mikroskopi objektivet på et meget lille område inde i 

vævet. Området kan have en diameter på omkring 0,2 µm (33). Det samme objektiv, som tidligere 

samler det reflekteret eller det fluorescerende lys, der kommer tilbage fra vævet. Dette lys bliver 

projiceret, da det konfokale mikroskopi er udstyret med en såkaldt pinhole foran detektoren. Den 

tillader kun emitteret lys fra fokus planen at passere igennem. Herved bliver alt andet lys, der kommer 

ud af fokus planer blokeret af pinholen. På den anden side af pinholen findes en meget følsom 

detektor, der detekterer det konfokale lys. Billede af prøven bliver dannet ved at laser punktet bliver 

skannet i et X-Y plan pixel for pixel (33). 

I dette projekt er der gjort brug af two-photon mikroskopi (Zeiss LSM 510 META (Jena Tyskland)) 

Figur 7: Opbygning af konfokal mikroskopi (8). 
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Fluorometer 

 
Fluorometri kan defineres som måling af fluorescens. Apparatet til måling af fluorescens kaldes enten 

en fluorometer eller fluorimeter. Fluorescens er molekylære emission af lys energi ved en 

bølgelængde. Nogle molekyler har tendens til at fluorescere naturligt, mens andre kræver en 

modifikation til at lave fluorescerende forbindelser. De fluorescerende forbindelser har to 

karakteriserede spektre; et excitationsspektrum, som er absorptionen af lys som funktion af 

bølgelængden, og et emissionsspektrum, der defineres som det lys, der udsendes som funktion af 

bølgelængde. Fluorometer bruger monochromater. Den bruger optiske filter, lyskilder som lamper, 

LED eller laser til at vælge excitations bølgelængder. Brug af flourometri har flere fordele, udover at 

metoden har en lav omkostning, er den også meget enkelt. Derudover er den kendt for dets høje 

specificitet og sensitivitet (34) (35).   

 

Materialer og metoder 
 

I dette afsnit vil de forskellige metoder, der er anvendt til udførelsen af eksperimenterne i dette projekt 

blive præsenteret. Der vil være en beskrivelse af hud - prøverne og opsætning af undersøgelserne 

samt brugen af de forskellige metoder. Ydermere vil der være en beskrivelse af, hvordan øvelserne 

er udført ved brug af forskellige maskiner.  

Kemikalier og hud prøver 

 
De anvendte kemikalier i eksperimenterne har alle været fluorescerende stoffer. Rhodamine B, Texas 

Red dextraner og FITC-BSA er kemikalierne, der er testet på menneskehud.  Kemikalierne, der blev 

sat til rådighed af Syddansk Universitet; Rhodamine B (Sigma-Aldrich, Danmark), Dextran Texas 

Red®3000 MW neutral (life technologies, USA), Dextran Texas Red®10000 MW neutral (life 

technologies, USA), Dextran Texas Red ®70.000 MW neutral (lige tehnologies, USA), FITC-BSA 

(fremstillet fra en anden forskningsgruppe). Derudover er der anvendt andre kemikalier som; 

Prolong® Gold antifade reagent with DAPI, dichlormethane (SIGMA-ALDRICH, Danmark – Puriss. 

P.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥ 99,9 % (GC)), Tissue Tek (Sakura Finetek, Danmark), PBS (Sigma 

Aldrich), flydende nitrogen og Medium Viscosity General Puropose – Permabond.  

De fluorescerende stoffer på hudprøver er undersøgt med mikroskoperne; Zeiss LSM 510 META 

(Jena, Tyskland) og Leica TCS SP8 X (Mannheim, Tyskland). 
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Rhodamine B blev fremstillet i koncentrationerne 300 µM, 500 µM og 1000 µM. For hver 

koncentration blev der lavet triple bestemmelse og en enkelt kontrol med PBS. Med udgangspunkt i 

undersøgelse af det fluorescerende Texas Red Dextraner, er der anvendt dextran i forskellige 

molekylestørrelser. De undersøgte størrelser er 3000 kDA, 10.000 kDA og 70.000 kDA. Prøver for 

hver molekylestørrelse blev udført i triple bestemmelse og hver af størrelserne blev stoppet efter 2, 8 

og 24 timer. Yderligere var der en kontrol med PBS. Eksperimentet med dextraner er blevet udført to 

gange. Første gang uden brug af dermaroller og anden gang med dermaroller på huden.  

BSA er testet som fri BSA, BSA med nanopartikel, tom nano-partikel og en kontrol. Alt hud i dette 

eksperiment har været levende, og rullet med dermaroller, udover enkelt hud stykke med fri BSA og 

BSA med nanopartikel. Der er brugt ufortyndede partikelopløsninger indeholdende 0.2 mg/ml BSA-

FITC, med en indkapslings effektivitet på > 98 %. FITC er pH-sensitiv, hvilket betyder at 

fluorescensen vil være afhængig af pH i den buffer det fortyndes i, derfor har det været vigtigt at 

anvende den samme buffer under hele eksperimentet.  Stoffet opbevares i fryseren ved temperaturen 

-5 til -30 grader og skal være beskyttet mod lyset. Partiklerne er ladet, men kan ændre sig til at være 

ikke – ladet efter flere dage, og kan derfor ikke anvendes.    

Phosphat buffer saline (BPS) med pH 7,4 fremstilles med 1stk. buffer tablet pr. 200 ml milliQ vand 

(ultra rent vand). pH værdien på opløsning skal være på ca. 7,4, justeret med enten NaCl eller HCl 

ved nødvendighed. For fremstilling af en liter af PBS opløsning opløses 5 tabletter.  

PBS blev brugt under alle eksperimenter enten som indholdet i receptor kammer i franz celler, 

rengøring af franz celler eller til fremstilling af fortyndingerne.  

 

Forberedelse af hud 

 
Alle eksperimenter i projekt er blevet fortaget in vitro. Det betyder at forsøgene er blevet udført på 

menneske hud, som Syddansk Universitet har modtaget fra Universitetshospitalet efter hud 

reduktions operationer med overvægt af kvindelige patienter. Størst del af huden har været abdominal, 

fra overarm, inderlår og nogle enkelt stykker fra ryg. Den modtaget hud er blevet renset, herefter er 

fedt fra huden fjernet.  

I de fleste eksperimenter er der anvendt dødt menneske hud. De har været opbevaret i fryseren, med 

undtagelse af huden for BSA eksperimentet. Her blev levende hud anvendt. Forsøget blev opstillet 

ca. en dag efter operationen, for at vævene stadige skulle bevares levende. Huden blev udskåret i 
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runde former, med en diameter på ca. 3,5 cm med en sterilt metallisk form og blev banket ud med en 

hammer. Herefter klippet med en steril saks eller evt. med sterile disposable scalpels (surgical stel 

blades; Swann-Morton ®) om nødvendigt. 

  

Perforation af hud med dermaroller  

 
Efter udskæring af hud i runde former, blev hvert hud stykke separat anbragt på en plade og fikseret 

med nåle, hvor efter dermaroller blev anvendt. Der er kun brugt dermaroller med en nål størrelse på 

1,5 mm. Inden fiksering blev dermaroller anbragt i ethanol i ca. 10 minutter. Huden havde en tendens 

til at krympe sammen under brug af dermaroller, derfor var det nødvendigt at holde huden trukket, 

for at undgå ødelæggelse af huden. Dermaroller blev rullet 5 til 6 gange i fire retninger over 

hudoverfladen, som var anvist til normal brug i brugsanvisning.  

In vitro penetration undersøgelse 

 
Den færdig skåret hud med en diameter på ca. 3,5 cm var rullet med dermaroller nål størrelse 1,5 mm 

i de nødvendige eksperimenter og blev udstanset og monteret på franz cellen. Receptor kammerets 

volumen var på omkring 15 ml, og blev fyldt op med PBS opløsning, således at det havde kontakt 

med huden. Montering af huden; den epidermale side af huden blev sat opad med kontakt til 

omgivelserne, hvor kemikalier blev påført på denne side. Mens den dermale side af huden vendte 

mod badet med PBS med pH 7,4. Doner kammeret blev lagt på membranen og receptor kammer. 

Hele opbygningen blev fæstnet med en jern klemme, der holdte hele opbygning fast. Det var vigtigt 

at vedligeholde receptor kammer væske temperaturen ved 32 ̊C med en konstant omrøring med 

magnetisk omrøring på 500 rpm. Eventuelle bobler forekommet på undersiden af huden dermis og i 

receptor væsken blev fjernet. 1,0 ml af kemikaliet blev påført på hudens overflade i doner kammer 

med automatpipette (1000 µl Almeco UNI-pette). Herefter blev doner kammeret tildækket med 

parafilm og aluminium folie, da man ikke ønskede at kemikaliet fordampede eller blev udsat for lys.  

Prøver fra receptor væsken blev udtaget gennem en sample port. Prøve mængder på 0,5 ml af gangen 

blev udtaget efter 2, 8 og 24 timer med en steril SOFT JECT tuberkulin 1 ml sprøjte (B. Braun 

Sterican Ø 0,80 x 120 mm, 21 G x 4 ¾), med kanyler (Frisenette kanyl) og prøven blev tilført i 

mørkbelagt eppendorf rør (Safeseal tube 2 ml, brown – SARSTEDT). Efter udtagelsen af hver prøve 

fra receptor væsken blev samme volumen erstattet med samme mængde frisk PBS for at bibeholde 
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en konstant volumen. Alle eksperimenter blev udført i triple bestemmelser. For at bestemme 

mængden af stof i receptor kammeret, der penetrerede igennem i de bestemte timer, blev det 

overskydende kemikalie på huden fjernet omhyggeligt med pipette og en Kleenex papir og 

eksperimenterne blev stoppet. Huden blev fjerne fra franz cellen og lagt på et aluminium folie. Den 

brugte hud fra eksperimentet blev nedfrosset (cryo freezing) i flydende nitrogen, blev skåret på 

Thermo SCIENTIFIC cryotome FSE fra den biologiske institut og gjort klar til mikroskopi 

undersøgelse.  

Cryo freezing af hud i flydende nitrogen er en simpel metode til at nedfryse huden på. Huden blev 

placeret lodret i små folie skåle med tilstrækkeligt mængde Tissue Tek – indstøbnings medie, og 

dichlormethane (SIGMA-ALDRICH – Puriss. P.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥ 99,9 % (GC)) i et metal 

beholder placeret i flamingo kasse med flydende nitrogen. Huden blev støbt ind i dichlormethan og 

blev frosset ned. Huden blev viklet med endnu et aluminium folie og nedfrosset til -80 ̊C.  

Frosset hud blev lagt på tøris. Hud stykket blev taget ud og placeret på en rund disk, som holdte huden 

fast med tilstrækkelig Tissue Tek (Cryo-M-Bed – 100 ml) under huden. Skiven blev taget op med en 

rund gaffel og placeret i cryomicrotomet for at tissue tek kunne fæstne huden på disken. Temperaturen 

inde i cryomicrotome var -20 ̊C heraf indstillingerne; (chamber -20 ̊C, specime: -20 ̊C, microns: 20 

µm, cryobar: -50 ̊C). Hud disken blev fastsat på maskinen og et tværsnit af huden blev skåret i 

størrelsen 20 µm. Den skårede hud blev sat på mikroskop cover slides (SuperFrost® Plus -–5 x 75 x 

1,0 mm). En dråbe af molecular probes - labeling & detection, Prolong® Gold antifade reagent with 

DAPI blev påsat på huden og en rund coverslip (VWR-International, Ø25 mm, thickness ND.1,5) 

blev lagt på. Det var nødvendigt at være forsigtigt, idet mounting mediet skulle dække hele hud 

stykket uden dannelse af bobler. Herefter blev huden undersøgt under fluorescensmikroskopi. 

Fluorescens mikroskopi undersøgelse 

 
Undersøgelsen af huden efter udførelsen af eksperimenterne blev fortaget med multi-photon 

fluorescens mikroskopi og konfokal mikroskopi. Billederne blev lavet på et LSM 510 META 

mikroskop udstyret med en Mai Tai med bølgelængderne 780 nm for dextraner, 770 nm for BSA. De 

brugte objektiver; C-Apochromat 63x/1.2 W corr for BSA og C-Apochromat 40x/1.2 W corr for 

dextraner med vand immersion objektiv. Indstillinger for BSA kanaler; BP 435-485 og BP 500-550, 

for dextraner; BP 435-485 og BP 565-615.  For at få detaljeret billeder blev der taget enkelte billeder 

(single images). De har højere opløsning (1448 × 1448 pixels) med mange detaljerede opløsning.  
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Fluorometer 

Absorbans målingerne blev udført på receptor medium udtaget fra diverse eksperimenter. Målingerne 

blev foretaget på ISS®- Fluorescence - ISS and biomedical instrumentation (Champaigen IL USA) 

med softwaren Vinci. 

 

Resultater og diskussion 
 

I dette afsnit vil resultaterne fra eksperimenterne blive præsenteret og diskuteret.  

 

Rhodamine B eksperimentet 

 
Rhodamine B (RhB) eksperimentet var udført med koncentrationer 300 µM, 500 µM og 1000 µM. 

De nedstående mikroskopi billeder for de tre koncentrationer ses på figur 9. De er redigeret med 

programmet Fiji Image J, hvor lys intensiteten af de enkelte billeder er reguleret og intensiteten af 

rhodamine b i huden er målt for hvert billede. Vurdering af rhodamine b penetration gennem huden 

er ikke muligt at opstille ud fra observation af billederne med blotte øje. Da lys intensiteten for hvert 

billede er reguleret med et formål om at opnå det bedste billede kvalitet og fremhæve hudens 

forskellige lage og bestanddele. Derfor er de enkelte billedets intensitet målt med redskaber fra 

programmet Fiji Image J på de udvalgte billeder fra eksperimenterne med anvendelsen af RhB, 

dextran og FITC - BSA. Målingen er fortaget udenfor hudens SC indtil ca. 50-120 mikroner (µm) 

inde i huden.  Endvidere afhænger intensitets målingerne også af området målingerne er påbegyndt 

på det enkelte billede. Derfor er målingerne en gennemsnitlig vurdering i en helhed.  

På programmet Fiji Image J kunne målingerne omdannes til grafer, som det ses på figur 8. Graferne 

for de forskellige koncentrationer er sammensat i en relevant sammenhæng på programmet Excel. 

Graferne er samlet for at danne en mere overskueligt og nemmere adgang til sammenligning af 

rhodamine b intensiteter af forskellige koncentrationer og kontrollen, som ses på figur 10.  
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Figur 8 - Intensiteten af rhodamine b med koncentrationen 1000 µM. Målingen er fortaget på programmet Fiji Image J, der viser 
intensitet af stoffets gennemtrængelighed på y-aksen og den målte afstand fra SC indtil hudens dybere lage på x-aksen. 

 

Intensiteterne af rhodamine b med de tre anvendte koncentrationer ses på figur 10. Penetrations 

vurdering af rhodamine b gennem huden er en vanskeligere udfordring ud fra billederne. Men som 

en helheds observering af billederne på figur 9, ses at SC – hudens øverste lag er fremhævet med 

farvestoffet. På figur 10 observeres at en høj koncentration af rhodamine b, giver en højere intensitet 

både i SC og længere inde i huden efter 80 µm. Mens en lavere koncentration på 300 µM giver en 

lav og nærmest konstant intensitet, men har højere intensitet i forhold til kontrollen, som indeholdte 

PBS. Figur 10 viser en sammenhæng mellem koncentrationerne og giver en god forklaring på, at med 

en højere koncentration opnås, der en bedre gennemtrængelighed gennem SC. Intensiteten af det 

højeste rhodamine b koncentration er klart mere intens i forhold til de to andre koncentrationer, heraf 

observeres at intensiteterne for RhB med koncentrationen 500 µM er lavere men følger med 

intensiteterne på det højeste RhB koncentration.  

Teoretisk baseret er der en forklaring på penetration af rhodamine b gennem SC. Evidens om 

rhodamine b som et lille hydrofilt farvestof, kan forklare farvestoffets mulighed for at penetrere 

igennem det hydrofobe SC lag. Eftersom SC er en membran på 10-20 µm, er det mere muligt at 

rhodamine b er penetreret igennem dette, når det er påført med den højeste koncentration nemlig 1000 

µM.  
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Figur 9 Tre billeder af hudprøver påført med Rhodamine B. Billederne fra venstre til højere er udsat for Rhodamine B med 
koncentrationerne; 300 µM, 500 µM og 1000 µM. Markeret bølgede område på huden skal betragtes som hudens øverste lag SC, 
der på de tre billeder ses fra forskellige vinkler. Yderligere er der et billede af kontrolprøven for RhB, der kun er påført med PBS. 
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Figur 10 Måling af intensiteten af rhodamine b for koncentrationerne; 300 µM, 500 µM og 1000 µM og en kontrol. 

 

Texas red dextran eksperimenter 
 

Figurerne 11 og 12 viser billeder fra dextran eksperimenterne uden og med anvendelse af dermaroller 

på hudprøverne. 

Intensitets målingerne for eksperimenterne er sat sammen på baggrund af varighed af 

eksperimenterne og kan ses i appendiks. Eksempelvis er hud prøver uden perforering og med dextran 

3000 kDA (3 K), 10.000 kDA (10 K) og 70.000 kDA (70 K) med en varighed på 2 timer og en kontrol 

med PBS sammensat for at danne et overblik og et helhedsbillede for vurderingen af resultaterne som 

ses i bilag 3.   

Dextran prøver uden anvendelse af dermaroller 

 

På baggrund af billede analyserne fra dextran hudprøver uden perforering, observeres en tydelig 

sammenhæng mellem molekylestørrelserne. Bilagene 3, 4 og 5 i appendiks illustrerer intensiteten af 

de tre molekylestørrelser i de valgte tidspunkter prøverne er stoppet. På figurerne observeres, at 

molekylestørrelsen på 3000 kDA viser den højeste intensitet efter inkuberingstid på 2, 8 og 24 timer. 

Den negative kontrol er også inkluderet, for at dokumentere stoffers gennemtrængelighed. 

Molekylestørrelsen 10.000 kDA viser en højere intensitet end 70.000 kDA for prøver inkuberet i 2, 
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8 og 24 timer. Prøver inkuberet med molekylestørrelse 70.000 kDA viser en lav intensitet 

sammenlignet med de andre molekylestørrelser. Umiddelbart ligger intensiteten på niveau med 

kontrollen, hvilken kan være en indikation af, at molekyler af denne størrelsesorden ikke er i stand til 

at penetrere igennem SC. For dextran 3000 kDA, ser vi, at de højeste intensiteter er opnået i afstanden 

ca. 0-15 µm for de tre forskellige tidspunkter. Eftersom SC har en tykkelse på 10 – 20 µm, indikerer 

resultaterne fra intensitets målingerne og en nærmere observering af billederne at dextran texas red 

med molekylestørrelsen 3000 kDA har penetreret igennem SC og penetration af stoffet med 

molekylestørrelsen 10.00 kDA er tilstrækkeligt gennem SC. Til gengæld påviser både 

intensitetsmålingerne og billederne på figur 11, at molekylestørrelsen på 70.000 kDA ikke har været 

i stand til at penetrere gennem SC.  

Teoretisk set vil penetration af labelled dextran gennem SC ikke være tænkeligt, for der tale om et 

hydrofilt fluorescerende polysakkarid, der er påført på det hydrofobe SC, der vil forhindre 

gennemtrængeligheden af stoffet. Ud fra de opnåede resultater kan vi se, at molekyler af 

størrelsesordenen 3000 kDA og 10.000 kDA kan nemt trænge igennem SC og muligvis også resten 

af huden, mens større molekyler har svært ved at trænge igennem.  
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Figur 11 Penetration af fluorescerende texas red dextran uden perforering på menneskehud afbildet med multi -photon mikroskopi. 
Hudprøverne er med størrelserne 3 kDA, 10 kDA og 70 kDA. A række er billeder fra prøver inkuberet i 2 timer, B -  8 timer og C - 24 
timer. På alle billeder ses SC, som hudens øverste lag på ca. 10 -20 µm. 

 

Dextran prøver med anvendelse af dermaroller 

 

Analyseret intensitets målinger for hudprøver perforeret med dermaroller, er opstillet med samme 

mønster, som det tidligere afsnit. Intensitets analyserne for dextran hudprøver perforeret med 

dermaroller ses i bilagene 6, 7 og 8 i appendiks. Selvom hudprøverne er perforeret med dermaroller, 
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ses samme mønster for intensiteterne. Dextran med molekylestørrelse 3000 kDA har en iøjefaldende 

høj intensitet for hudprøver fra 2, 8 og 24 timer varighed i forhold til de to andre molekylestørrelser. 

Det bekræfter, at mindre molekylestørrelser sandsynligvis har en bedre gennemtrængelighed end de 

større molekylestørrelser. I alle prøver er kontrollen med ren PBS påført på huden standset efter 24 

timer. I denne sammenhæng er den inkluderet i alle relevante bilag. I alle hudprøver viser kontrollen 

meget lav intensitet, hvilket er forventet, da prøven blot er påført med ren PBS. Eftersom intensitets 

- forskellen mellem kontrollen og prøverne med molekylestørrelsen 70.000 kDA er næsten på samme 

niveau i alle prøver, kan man argumentere for at penetrationen af 70.000 kDA gennem SC ikke har 

fundet stede, selvom huden har været perforeret.  

Af bilag 8 i appendiks, ser vi en meget intensiv intensitet af hudprøve inkuberet med dextran 3000 

kDA i 24 timer. Her strækker det maksimale intensitet sig fra ca. 10 – 45 µm, hvilken kan betyde at 

stoffet højest sandsynligt er penetreret igennem SC, epidermis og muligvis også resten af huden. Som 

en del af eksperimentet blev væskeprøver udtaget fra receptor kammeret i franz cell for at undersøge 

stoffets penetration igennem hele hud stykke. Med udgangspunkt i denne metode har ingen af de 

udtaget prøver fra receptor kammeret vist tegn på penetration af dextraner, udover prøven for dextran 

3000 kDA udtaget efter 24 timer. Under udtagningen af prøven, blev en lyserød farvet væske 

konstateret. Hvilket kan betyde, at dextran med en molekylestørrelse på 3000 kDA har penetreret 

igennem huden og inde i receptor kammeret i franz cellen.  

Perforeret hudprøver påført med 3000 kDA dextran standset efter 2,8 og 24 timers inkuberingstid er 

sammenlignet i bilag 9. På figuren ser vi en klar sammenhæng mellem prøverne, som også 

dokumenterer for at penetrationen af stoffet i huden afhænger også af den tid huden udsættes for. 

Hudprøven, der var standset efter 24 timers inkuberingstid har det maksimale intensitet både i starten 

og længere inde i huden, da den har været udsat i længere tid i forhold til prøver inkuberet i 

henholdsvis 2 og 8 timer. Selvom vurderingen ud fra billederne i figur 12 er svært, kan der observeres 

at hudens SC på billederne placeret under 3000 kDA efter perioderne 2, 8 og 24 timers inkubering er 

forskellige. Som det ses er der en klar forskel på penetration af dextran efter 2 og 24 timers varighed 

igennem huden. 
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Figur 12 – Billeder af fluorescerende texas red dextran på menneskehud perforeret med dermaroller er afbildet med multi -photon 
mikroskopi. Hudprøverne er inkuberet med størrelserne 3 kDA, 10 kDA og 70 kDA. Billederne på række A er hudprøver fra 2 timer, B 
fra 8 timer og C fra 24 timers eksperiment.  
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Dextran hudprøver med og uden brug af dermaroller 

 

Penetration af dextran med 3000 kDA efter 24 timers inkuberingstid med og uden brug af dermaroller 

er relevant at sammenligne også med hver deres kontroller. Bilag 10 i appendiks giver en 

sammenhængende vurdering af hudprøver påført med dextran af 3000 kDA, der er udsat i 24 timer 

med og uden anvendelse af dermaroller og deres kontroller. Figur 13 er billeder, der beskriver bilag 

10. Bilaget viser, at brugen af dermaroller har fremmet penetration af dextran 3000 kDA. Som det 

ses i bilaget viser den perforeret hudprøve en maksimal intensivitet fra ca. 10 – 45 µm strækning i 

huden, hvilken er ensbetydende med, at dextran har passeret gennem SC og endda kommet endnu 

længere ind i hudens dele, sammenlignet med grafen for den ikke perforeret hudprøve, hvor 

intensiteten er maksimalt kun fra ca. 0 – 10 µm, der indikere at dextran kun har penetreret gennem 

SC, som også kan ses på figur 11 og 12, hvor farvestoffet er nået ind til de levende celler i huden.  

Anvendelse af dermaroller har sandsynligvis dannet porer gennem SC, hvilket har gjort det muligt 

for stoffet at penetrere igennem huden og dens næste hydrofile lag og dermed igennem hele huden. 

Denne vurdering kan muligvis bekræfte dermarollerns egenskab som penetrationsforstærkere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Sammenligning af 3000 kDA dextran efter 24 timer med og uden brug af 
dermaroller, samt kontrollerne med og uden brug af dermaroller. A - 3000 kDA dextran 
24 timer uden perforering, B - 3000 kDA dextran med perforering 24 timer, C - kontrol 
uden perforering, D - kontrol med perforering med dermaroller. 
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FITC - BSA eksperimenter 

 
Resultater og vurdering af penetration for proteinet BSA samt dets kombination med chitosan nano-

partiklen præsenteres i dette afsnit.  

Bilag 11 er et skema over FITC - BSA eksperimentet, der danner et godt overblik over de prøver, der 

er fremført i eksperimentet. De nedstående billeder på figur 14, viser sammenhængen mellem 

gennemtrængeligheden af FITC - BSA og BSA med penetrations forstærker. De to relevante 

penetrationsforstærker i eksperimentet er dermaroller, der er anvendt for at fremme penetrationen 

gennem SC og chitosan nano-partikel med inkorporeret BSA for at opnå en bedre penetration. 

Billederne A - D er hudprøver perforeret med dermaroller, E og F er hud uden brug af dermaroller. 

A og B er hudprøver - stoppet efter 2 timers inkuberingstid, A påført med fri BSA og B påført med 

BSA og NP. Billederne C og D er hudprøver stoppet efter 8 timers inkuberingstid, hvoraf C er fri 

BSA og D er BSA og NP. Billederne E og F er fra hudprøver uden perforering og er begge stoppet 

24 timer efter påføring af stoffer på hudens overflade. Heraf er E påført med fri BSA og F er påført 

med BSA og NP. G er en kontrol.   
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Figur 14 - Billederne er fra FITC- BSA eksperimentet, som er afbildet med multi - photon mikrosko. Billeder A; fri BSA 2 timer med 
dermaroller, B; BSA + NP 2 timer med dermaroller, C; Fri BSA 8 timer med dermaroller, D; BSA + NP 8 timer med dermaroller, E; Fri 
BSA 24 timer uden dermaroller og F; BSA + NP24 timer uden dermaroller, G er kontrol med perforering.  

 

Som det ses af figur 14, er billederne taget fra områder med spor af nåle på perforeret hudprøver med 

dermaroller. Området kan genkendes, eftersom dermarolleren efterlader dybe huller på overfladen og 

de synlige celler er mindsket og skubbet ned i de dybe områder. Intensitetsmålingerne af alle 

ovenstående billeder fra figur 14 er samlet på figur 15. De mest iøjefaldende og bemærkelsesværdige 

intensiteter på figuren stammer fra hudprøverne påført med BSA og NP med en inkuberingstid på 8 
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timer, der er perforeret med dermaroller. Perforeret hudprøver med fri BSA og en varighed på 8 timer 

og BSA og NP med 2 timers varighed har også skilt sig ud.  

Intensitetsmålinger fra bilag 12, viser intensiteten af BSA med NP efter 8 timer. Intensiteten er 

stigende efter 20 µm penetrering inde i epidermis og bevarer det høje intensitet både før 40 og efter 

50 µm penetrering inde i huden. Eftersom SC har en tykkelse på 10-20 µm er det sandsynligt, at det 

er penetreret igennem SC og længere inde i epidermis, hvilket også kan ses på billedet. Denne 

sammenlignet med kombination af BSA med NP med en inkuberingstid på 2 timer viser at 

intensiteten er størst i områderne omkring 2-12 µm på hudens overflade, hvilket kan betyde, at det 

sandsynligvis ikke er trangt igennem SC. BSA alene giver en lav intensitet efter 8 timers 

inkuberingstid, hvilket er vist i figur 14, 15 og bilag 12. Disse resultater dokumenterer for at 

penetration af det frie FITC-BSA ikke er særlig høj.  

For bekræftelse af effektiviteten af dermaroller, som penetrationsforstærker er det relevant at 

sammenligne de nævnte målinger fra perforeret hud med hudprøver for BSA og NP med en 

inkuberingstid på 24 timer uden perforering med dermaroller, som også ses i bilag 12 i appendiks. 

Intensiteten for denne er meget lavt gennem hele det målte område i huden. Derudover er kontrollen 

også inkluderet i bilag 12, som viser det laveste intensitet blandt alle prøver.   

Vurdering af de nævnte parameter kan basere sig på anvendelsen af penetrationsforstærker som 

chitosan nano-partikel og dermaroller. Perforering har i denne sammenhæng vist sig at være mest 

effektivt af de to brugte metoder, da dermaroller sandsynligvis har lavet defekter i SC og BSA-NP 

har penetreret gennem SC efter 8 timers inkuberingstid. En kombinering af FITC-BSA chitosan nano-

partikel og dermaroller ser vi, at metoden er mere effektiv.   
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Figur 15 – Målingerne fra alle de valgte prøver fra BSA eksperimentet er samlet. 
Alle de målte værdier er præsenteret på figuren. 

 

 

Undersøgelse af hudens overflade 

 
Som en afslutning på eksperimenterne og bekræftelse af perforering med dermaroller, er hudens 

overflade undersøgt. Udgangspunktet i denne undersøgelse har været baseret på at sammenligne og 

undersøge perforering af hudens overflade heraf SC med dermaroller. De undersøgte hudprøver 

stammer fra texas red dextran eksperimentet, der er perforeret med dermaroller og hudprøve fra FITC 

- BSA eksperimentet uden perforering af dermaroller.  

Perforering af hudens overflade 

 

Billederne på figur 16 er fra hudens overflade.  De fremhævede områder på de tre billeder er steder 

på hudens overflade, der formodes at være de dannede huler med dermaroller. Hulerne er desværre 

svære at observere, hvilken kan blandt andet skyldes at de dannede huler lukke sig lidt både når den 

fungerer som en membran på franz cellen og efterfølgende. De dannede huler blev dog alligevel 

bekræftet under mikroskopi undersøgelsen. Med brug af andre mikroskopiske funktioner kunne 

hulerne ses mere klart, da der var muligt at se parallelt på hudens overflade, der vist en 

usammenhængende struktur.  
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Figur 16 Det perforeret menneske hud med dermaroller fra texas red dextran eksperimentet. Billedet viser hudens overflade 
epidermis (SC). De markeret områder er steder, der formodes at været perforeret områder med dermaroller. 

 

Hudens overflade uden perforering 

 

For bekræftelse af perforering af hudens overflade med dermaroller, er hudprøve fra en ikke 

perforeret hud undersøgt. De valgte billeder på figur 17, viser billeder af hudens overflade. 

Sammenlignet med figur 16 ses overfladen af huden på figur 17 mere jævn. 

Da hudens overflade blev betragtet fra et parallelt perspektiv, var hudens struktur en 

sammenhængende og uafbrudt struktur. Derfor er der formodning om at hudens overflade er jævn 

uden perforering.  

 

Figur 17 Hudens overflade af menneskehud fra FITC- BSA eksperimentet uden perforering med dermaroller. 
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Med udgangspunkt i undersøgelse af hudens overflade, er det bekræftet at brugen af dermaroller har 

perforeret hudens SC. Størrelsen på hver enkelt nål og afstanden mellem nålene vides ikke, derfor er 

det svært at analysere de dannede huler. Dermaroller er desuden også rullet flere gange i forskellige 

retninger på hudens overflade, derfor er det også muligt at nålene har ramt samme sted flere gang 

eller at nålene slet ikke har ramt de anvendte områder på huden.  

 

Konklusion 
 

På grundlag af eksperimenter der er udført i dette projekt er, den transdermale penetration af de tre 

forskellige kemikalier undersøgt. Undersøgelsen har været baseret på at analysere penetration af de 

valgte kemikalier igennem menneskehud i in vitro eksperimenter. Der kan konkluderes at rhodamine 

b penetration gennem SC er mulig med de højest koncentrationer. Undersøgelsen af dextran Texas 

Red, fortaget med og uden perforering med dermaroller, har påvist at penetration af stoffer er mest 

sandsynligt for de mindste molekylestørrelser. Molekyler af størrelsesordenen 3000 kDA, har vist sig 

at have det største penetration både med og uden brug af dermaroller. Heraf har dextran Texas Red 

med en molekylestørrelse på 3000 kDA og en inkuberingstid på 24 timer, vist at stoffet penetrerer 

helt igennem den perforerede hud, hvoraf det kunne konstateres i receptor væsken i franz cellen.  

På baggrund af undersøgelserne kan der konkluderes at huden er en god og bemærkelsesværdige 

barrier, med en fordel i at forhindre uønsket stoffer at penetrerer igennem til blodet eller kroppen. 

Men kan til gengæld virke en del utilstrækkeligt som en drug delivery system. Baseret på 

undersøgelserne er det påvist at en optimal penetration gennem huden afhænger af faktorer som 

koncentration, molekylestørrelse, tiden og valg af penetrationsforstærker. I denne sammenhæng kan 

brugen af dermaroller effektivisere den transdermale penetration. 
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Appendiks 
 

Bilag 1: 

Fluorescens spektre for dextraner:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2: 

Fluorescens spektre for FITC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fluorescence spektre for Texas Red - Dextran 

Fluorescence spektre for BSA  
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Bilag 3: 

 

 

 

 

 

Bilag 4: 
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Bilag 5: 

 

 

 

 

 

Bilag 6: 
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Bilag 7: 

 

 

 

 

 

Bilag 8: 
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Bilag 9: 

 

 

 

Bilag 10: 
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Bilag 11: 

    Incubation 

time 

Microneedles Mængde 

BSA/BSA 

NP påført 

på huden 

    Yes No  

1 Control 24 hrs X   620 µl 

2 Free BSA 2 hrs X   620 µl 

3 Free BSA 8 hrs X   620 µl 

4 Free BSA 24 hrs X   620 µl 

5 NP + BSA 2 hrs X   600 µl 

6 NP + BSA 8 hrs X   620 µl 

7 NP + BSA 24 hrs X   620 µl 

8 Empty NP 24 hrs X   620 µl 

9 Free BSA 24 hrs   X 620 µl 

10 NP + BSA 24 hrs   X 620 µl 

 

Bilag 12: 
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