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Abstract  

The stratum corneum is the outer layer of the skin, and the layer where the skin´s penetrations barrier 

lies. In the last few decades, the skin has become more and more in focus as an alternative 

administration route for medication, but the barrier of the skin makes it difficult for molecules to 

penetrate. Penetration enhancers are then used to increase the permeability of the skin, both chemical 

and physical enhancers. Therefore, both chemical and physical penetration enhancers can be 

employed to overcome the skin barrier and increase its permeability.  

In this project, the permeability of the skin was tested using three different concentrations of 

Rhodamin B, 1 mM, 500 µM and 300 µM, to test whether or not the concentration of Rhodamin B 

makes a difference on the penetration. To test the effect of molecular size and the effect of 

microneedles on the penetration, experiments with dextrans in three different sizes; 3k, 10k and 70k, 

were performed. These were done both with and without a microneedle device (Dermaroller) as a 

physical penetration enhancer. Finally, the skin penetration of FITC-labelled Bovine serum albumin 

(BSA) incorporated in chitosan nanoparticles, that function as chemical enhancers, and dermaroller 

as physical enhancer was also investigated.  

The experiments show that Rhodamin B was only able to penetrate the skin but was not able to diffuse 

all the way through to the receptor chamber of the Franz cells. The concentration didn’t make a 

difference for the penetration through the skin layers. It was shown that the size of the dextran had a 

big influence of the dextran ability to penetrate, and that the dermaroller made a difference for 3k and 

10k dextran, but only 3k dextran after 24 hours was able to penetrate all the way through the dull-

thickness and reach the receptor chamber of the Franz cells.  

Lastly it was shown that the dermaroller made a difference on the penetration of BSA, and chitosan 

nanoparticles together with dermaroller enhanced the penetration. Nanoparticles without dermaroller 

didn´t show any enhancement ability.     
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1 Indledning 

Huden er kroppens største organ, og har nogle forskellige livsvigtige funktioner. Huden fungerer ikke 

kun som et vigtigt immun og sanseorgan, regulerer kroppens temperatur og syntetisere vitamin D, 

den virker også som en barriere, som hæmmer passivt vandtab fra kroppen, reducerer absorptionen 

af kemikalier fra omgivelserne, og forhindre mikrobielle infektioner. Huden er overordnet opbygget 

i to forskellige lag, dermis og epidermis, hvor barrierefunktioner ligger i epidermis yderste lag, 

stratum corneum (7).  

I løbet af de sidste tre årtier er huden blevet genkendt som en vigtig rute til lægemiddel administrering 

(8). Den store fokus på huden som rute, kommer på grund af hudens store overflade og let 

tilgængelighed. Fokusset kommer ikke kun inden for kosmetik i form af hudpleje og beskyttelse, men 

også inden for lægemiddelindustrien, hvor huden kan bruges som en alternativ administrationsrute, i 

stedet for injektioner eller oral administration. Huden som administrationsrute har mange fordele, 

ikke kun i at gøre det mere behageligt for patienten (2), men også fordi administrering gennem huden 

sker uden om mave-tarm systemet og bliver derfor ikke nedbrudt af leveren (9). På trods af fordelene, 

har administrering gennem huden vist sig vanskelig på grund af stratum corneums barriere (2), som 

ikke kun forhindrer nogle stoffer i at penetrere, men også gør at de stoffer der kommer igennem, 

diffunderer så langsomt igennem at de ikke kan bruges til medicinal brug (9). På grund af 

vanskelighederne i at få stoffer igennem, er der kun omkring 20 eksempler på lægemidler på 

markedet, som bruger den transdermale rute. En strategi til at komme igennem barrieren, er ved at 

bruge penetrationsforstærkere som burde virke ved at øge passagen af stoffer gennem stratum 

corneum (10), enten kemiske, mekaniske eller som en kombination af begge.  

Penetrationen af stoffer gennem huden kan undersøges via Franz celle eksperimenter, hvor der kan 

testes for, hvilke molekyler der kan komme igennem. Ved at lable stofferne med fluorescerende 

molekyler er det muligt at teste for eventuelt ophobning af stoffer i de forskellige hudlag, ved bruge 

af konfokal mikroskopi.   

I dette projekt vil der, ved hjælp af Franz celle eksperimenter, fluorometer og konfokal mikroskop, 

blive undersøgt penetrationen af følgende forskellige stoffer gennem huden; forskellige 

koncentrationer af Rhodamin B, forskellig størrelser dextraner, med og uden dermaroller, og FITC-

lablet Bovin serum albumin inkorporeret i chitosan nanopartikler med og uden dermaroller vil blive 

undersøgt.  
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2 Baggrund  

2.1 Hudens opbygning 

Huden er opbygget af forskellige lag, som sammen giver huden 

styrke, fleksibilitet og yder forskellige funktioner. Overordnet set 

er huden opbygget af to lag, epidermis og dermis (7).   

Dermis er det inderste lag, og er et hydrofilt lag. Det er sammensat 

af en gel, hvori der er et tæt netværk af fibrene collagen og elastin, 

som yder mekanisk styrke til huden. Det er også i dette lag 

blodcirkulationen finder sted, og stoffer som trænger igennem 

epidermis og ned til dermis, er i stand til at trænge ind i blodet og 

rundt i kroppen (2).    

Epidermis er yderligere opbygget af fem separate lag, stratum 

basal, stratum spinosum, stratum granular, stratum lucid og 

stratum corneum (SC) (se figur 1) (7). De inderste lag af epidermis 

er levende hydrofile lag, som indeholder 70% vand, mens SC er et hydrofobt lag som kun indeholder 

13% vand (2). Epidermis primære funktion er at danne det semi-permeable SC, hvilket er det lag der 

har størst betydning for hudens barrierefunktion (6), da det er dette lag som regulere flowet af 

kemikalier og vand ind og ud af kroppen (2). SC er 12 til 16 cellelag tykt, men kan variere alt efter 

om det er tykt eller tyndt hud (7). SC er dannet af døde celler, hvilket gør, at hudens overflade ikke 

har en helt glat tekstur (2). 

Hudens opbygning gennem de forskellige lag er ikke ens, og det er forskellige celletyper der 

dominerer i de forskellige lag. Fra basallaget til granular laget, er den predominante celletype 

kreatinocytter, som bliver omdannet til corneocytter.  

Ud over kreatinocytter, indeholder basallaget melanocytter, som er de celletyper der producerer små 

pigment korn, melanosomer, som indeholder melanin.  

Melanosomer bliver i epidermis transporteret fra melanocytter til keratinocytter, hvor de medvirker 

til beskyttelse af cellekernen mod UV lys, og giver hudens dens farve. 

En anden celle type i epidermis er Langerhans celler, dendritiske immunceller, som er de antigen 

fremvisende celler i huden. De er vigtige for epidermis immun barrierer, og deltager i kontakt allergi 

(7).     

 

Figur 1 Opbygning af epidermis, med illustration af de 
fem lag; stratum corneum, stratum granulosum, 
stratum spinosum og stratum basale (7) 
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2.2 Dannelse af stratum corneum.  

Stratum granular (SG) er et meget tyndt lag, men er 

stadig vigtig for epidermis, da det er i dette lage 

vigtigt transformationer, der danner SC barrieren 

finder sted.  

I SG bliver der dannet to vigtige granulater, 

kreatohyalin granulater, som indeholder proteiner 

og lamellar kroppe, som indeholder fedtsyrene (7) 

(6), phospholipider, cholesterol og 

glucosylceramider (se figur 2) (6).  

Disse celler bliver i SC omdannet til corneocytter, 

ved at kernen nedbrydes, cytoplasma forsvinder og 

lipiderne frigives til det intracellulær rum (7). Når lipiderne frigives, frigiver lamellar kroppe også en 

gruppe syre-hydrolaser, som nedbryder phospholipiderne og omdanner glucosylceramider til 

ceramider. Andre enzymer involveret i lipidernes metaboliske forandring inkludere 

sphingomyelinase syre og sekret phospholipase A2, som begge er nødvendige for barrierens 

permeabilitet (6).  

Specielt to proteiner fra kreatohyalin granulaterne spiller en vigtig rolle i formationen af 

corneocytterne; filaggrin og loricrin.  

Corneocytterne bliver dannet ved, at kreatin intermediat filamenter aggregerer og danner 

mikrofibriller, som ligger parallelt med overfladen og forstærker corneocyten, og dermed forhindrer 

SC i at svulme op ved hudens overflade. Filaggrin medvirker til formationen af microfibriller, 

hvorefter de nedbrydes for at fremstille komponenter til den neutrale fugtgivende faktor (NMF) i SC. 

Dette er vigtigt for at vedligeholde en ordentlig hydrering af SC, hvilket tillader den at være fleksibel 

(7).  

Ydermere sker der i dannelsen af corneocytter, at kreatinocytternes cellemembran erstattes af en 

cellekappe kaldt den forhornede kappe, lavet af mange strukturelle proteiner, der i blandt cross-linked 

proteiner (6, 7). Forskellige proteiner deltager i denne omdannelse, hvoraf loricrin er den mest 

predominante (7).  

Den indvendige overflade af cellekappen er forbundet til kreation filamenter som udfylder den 

intracellulær del af corneocytten (6).  

Figur 2 Skematisk oversigt over de forskellige hud lag, inkluderet 
corneocytterne og deres cellekappe (6).  
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På overfladen af cellekappen er lipider (ceramider) kovalent bundet til (6, 7). Disse bundet ceramider 

er vigtig for barrierefunktionen (7).  

Ceramiderne er ikke forgrenet og indeholder ikke dobbeltbindinger. Dette tillader en tæt pakning og 

formation af et meget ordnet gel fase membran domæne, som er mindre flydende og mindre 

permeable end en typisk phosphor lipid membran (6).   

Da fedtstofferne er umættet, muliggører det faseovergange ved temperatur så lave som hud 

temperatur 32℃, hvilket gør kompositionen af huden uhomogen.     

Ud over den lamellær organisering, er den tværgående 

pakning af lipider også vigtig for barriere funktionen, da 

den tværgående pakning kontrollerer både mobiliseringen 

i de lipide lameller, og membranens permeabilitet.   

Der er fundet tre faser for den strukturelle organisering af 

lipiderne; orthorhombic, hexogenal og væske lameller (se 

figur 3).  

Den orthorhombiske fase er den mest tætte, og den fase hvor hydrocarbonkæderne ikke er ligeligt 

fordelt. Hydrogencarbonkæderne i den hexagonale fase er jævnt fordelt, mens lipiderne i den væske 

lamellær fase er flydende.  

Den orthorhombiske fase er den mest dominante fase, men i de nederste lag af SC vil den hexagonale 

fase også være. Grunden til det ligger i den temperatur forskel, som der er ned gennem huden, som 

variere fra 37℃ i de inderste lag til 32℃ på overfladen (2).  

 

Som det kan ses på figur 2 er corneocytterne omgivet af de lamellær lipider. De mange lag af disse 

specialiserede celler i SC, giver de intracellulær lipider en stærk og elastisk kant (6). 

Denne struktur og formation er ofte beskrevet som ”bricks 

and mortar” modellen, hvor corneocytterne er murstenene, 

og ceramiderne og de intercellulær lipider, kan beskrives som 

cementen, hvor lipiderne virker som en barriere mod passage 

af vand gennem SC (2, 7).  

Corneocytterne er forbundet via desomosomer, som 

illustreret i figur 4. De demosomerne som befinder sig i SC, 

omtales nogle gange som corneodesmosomer, på grund af 

det ekstra tilsatte protein corneodesmosin. I den lavere del 

Figur 3 De tre forskellige gelfaser; orthorhombic, 
hexagonal og flydende lameller (2) 

Figur 4. ”Bricks and mortal” modellen. Lipidlages som 
cement, coneocytterne som mursten forbundt af 
desomosomer (7). 
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af SC er desmosomerne intakte, men bliver gradvist nedbrudt des tættere det når hudens overfalde 

(7).  

”Bricks and mortar” modellen bruges som et basis for at forudsige permeabiliteten af SC, for 

molekyler som skal penetrere. Her tages der også højde for passiv diffusion, drevet af koncentrations 

gradienten for de gennemtrængende molekyler (2).  

 

2.3 Huden som alternativ administrationsvej  

Huden virker dog ikke kun som en barriere, den er også et levende væv med sin egen metabolisme, 

som bidrager til livet i hele kroppen. Penetration af stoffer gennem huden kan derfor indebære en 

række bekymringer i forhold til forurening via mikroorganismer og kemikalier, men kan også bruges 

til lægemiddel behandling af selve huden (dermatologisk behandling), igennem huden (transdermal 

plaster), og til hudpleje og beskyttelse i from af kosmetik.  

Hudens store og let tilgængelige overflade, lave enzymatiske nedbrydning og lange applikationstid, 

gør huden til en alternativ administrationsvej for lægemidler, i stedet for injektioner eller oral 

administration.  

Ved at bruge huden som administrationsvej, kan det gøres mere behageligt for patienten, og forhindre 

nogle af de bivirkninger, der kan komme af oral eller parenteral administration.  

På trods af de mange fordele, gør SC barrieren det vanskeligt at bruge huden til transdermal 

lægemiddel administrering (2), hvilket også kan ses på markedet, hvor der kun er omkring 20 

eksempler på lægemidler som kan bruges til den transdermale rute (10).  

 

Hudens opbygning gør at hydrofile stoffer ikke er i stand til at trænge gennem SC hydrofobe lag. 

Hydrofobiske stoffer kan let komme ind i SC, men vil blive ophobet der, da de næste lag er hydrofile.  

 

Stoffers vej gennem huden er en proces opdelt i tre trin; penetration, gennemtrængning og 

reabsorption.  

Penetration er det trin, hvor stofferne trænger ind i hudlaget, gennemtrængning er det trin, hvor 

stofferne bevæger sig fra et lag til det næste, mens reabsorption er det trin, hvor stofferne tages op af 

det vaskulær system.  
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De tre penetrationsruter gennem SC er via den intercellulær, den intracellulær og den follikulær vej 

(se figur 5), hvor sidste nævnte ikke anses 

for at være af betydning, da hår follikler og 

svedkirtler kun optager 0,1% af hudens 

overflade (2, 11).  

Den intercellulær vej sker gennem det 

intercellulær lipid lag og er mere dominant 

end den intracellulær vej. Hydrofobiske 

stoffer penetrerer huden via den 

intercellulær vej. Hydrofile molekyler 

foretrækker den intracellulær vej gennem 

corneocytterne, men det er nødvendigt for 

molekylerne at passere de intercellulær lipider, for at komme fra en corneocyt til den anden. Denne 

penetrationsvej er derfor delvist intercellulær, og det er denne del som er rate-bestemmende i SC.  

Diffusionen af molekyler kan også ske gennem follikel vejen, som dannes via huller i huden, blandt 

andet fra hårfollikler eller svedkirtler.  

SC er det rate-bestemte lag for penetration af molekyler gennem huden. Diffusionen af molekyler er 

kontrolleret af diffusionskoefficienten i SC lipiderne, tilbageholdelse ved absorption til kreatin i 

corneocytterne, og partition koefficienten mellem molekylerne og SC lipiderne.  

Fire fysisk-kemiske parameter, som har betydning for molekylernes diffusion er identificeret til at 

være, molarmassen (MW), som bestemmer diffusions koefficienten. 

To andre parameter er antallet af hydrogenbindingsdonor (HBD) og antal af 

hydrogenbindingsacceptor (HBA), hvilket kontrollerer interaktionerne mellem overfladen af 

corneocytterne.  

Den sidste parameter er oktanol-vand partition koefficient (logP) som beskriver om stoffet er hydrofilt 

eller hydrofobt.  

Disse parameter kan sammenholdes med Lipinskis ”5 regler”, som siger at en dårlig absorption eller 

gennemtræning kan forventes hvis MW > 500, hvis HBD > 5, HBA > 10 eller logP >5.  

Lipinskis ”5 regler” vedrør oprindeligt oral administrering, men er blevet udvidet til biologiske 

barrierer man ellers støder på i andre administrationsveje, penetration af huden inkluderet (2).  

Hvis stoffet ikke passer under disse kriterier er det nødvendigt at manipulere stoffet via bl.a. 

penetrations forstærkere, for at øge penetrationen (8).  

Figur 5 De tre penetrationsveje, intrercellulær. Intracellulær og 
follikulær vej (2).   
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2.4 Penetrationsforstærkere  

Absorptionen af molekyler er følsomme over for parametre, som ændrer lipidpakningen. Fysiske 

parametre som temperaturen, vand koncentrations gradienten i SC, og ekstern stimuli fra bl.a. UV 

lys. Ud over de fysiske parameter, kan kemiske parameter også ændre absorptionen. Kemiske 

parameter er stoffer som blander sig med lipiderne i SC, og ændre deres faseopførelse. Disse kemiske 

parametre omtales som penetrations forstærkere (2).  

 

Kemiske penetrationsforstærkere kan tilsættes for at øge gennemtrængnings raten, ved at ændre både 

influx og outflux af vand og kemikalier, således at gennemtrængnings raten bliver større, selv for 

stoffer som normalt ikke kan trænge gennem huden (2). Forstærkeren øger permeabiliteten, ved at 

interagere med lipiderne og midlertidig forringe ordenen af dem, ved at gøre SC mere flydende eller 

ved at interager med kreatin (8).  

Forstærkerne virker ved at benytte en eller begge af følgende aspekter: det første aspekt går ud på at 

ændre hudens kemiske og/eller fysiske omgivelser (9), ved at blandes med SC lipiderne og ændre 

deres organisering (2). Det andet aspekt er, at forstærkerne vil ekstrahere dele af SC lipiderne fra 

huden, hvilket vil ændre på, ikke kun, det samlede indhold af lipider, men også deres organisering i 

huden (2). Dette aspekt vil derfor anvende en drivkraft, der inducere transporten over SC (9). 

Ekstraktionen af lipider hæmmer SC barriere egenskaber, hvilket påvirker transporten af hydrofile 

stoffer (2).  

 

Der er mange forskellige klasser af stoffer, som er blevet forslået at kunne bruges som 

penetrationsforstærkere, grupper så som små hydrofile og hydrofobe stoffer, surfaktanter, lipider og 

solventer. Disse stoffer er meget forskellige og påvirker derfor også SC meget forskelligt (10).  

 

En af de stoffer der er testet som kandidat til udviklingen af partikel lægmiddelafgivelsessystem er 

chitosan. Chitosan er en kationisk biopolymere (12), og på grund af dens reaktive aminogrupper er 

den let at modificere til at danne mikro -og nanopartikler. Chitosan mikro -og nanopartikler dannes 

via kemiske cross-link med forskellige polyanioner. En af de mest brugte er tripolyphosphat (TPP). 

Interaktionen af chitosan med TPP fører til dannelsen af nanopartikler, som tillader modulation af 

lægemiddel frigivelsen. Chitosan-TPP nanopartikler har vist succes i gennemtrængningen af 

forskellige barriere, og er derfor muligvis også velegnet til hudens penetrationsadministrering af 
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lægemidler (12, 13). Grunden til at chitosan er så favorabelt i forskellige områder inden for 

lægemiddel levering, er på grund at dens biologiske egenskaber, da den er ikke er giftig, den har 

biokompatibilitet, bio nedbrydning og lav immunitet (12, 13). Der ud over er chitosan et polysakkarid, 

der er rigeligt af i naturen.  

Chitosan kan på grund af dens kationiske polyelektrolyttiske struktur, binde og aggregere til mange 

forskellige dyreceller, da cellers overflade er negativt ladet.  

Chitosans absorptionsforøgende effekt har gennem de senere år været studeret og der er fundet ud af, 

at chitosan er i stand til at fremme den dermale absorption af små polær molekyler, peptider og protein 

lægemidler.  

Det menes, at chitosans effekt kommer fra at dens positive ladning er i stand til at interagere med 

åbningsmekanismen for de dermale cellers tight junction (12), da de har en negativ ladning. Chitosan 

menes at interagere med den negative ladning i huden, og derved øge diffusionen af stoffer ned til de 

nedre hudlag (14).  

Da chitosan er en kationsik polyelektrolyt, giver det den mulighed for at danne stærke elektrostatiske 

interaktioner med de negativ ladet dermal cellers overflade, og andre makromolekyler så som DNA 

(12).  

 

Ud over chitosans evne, til at være god til at danne nanopartikler, og fremme den dermale absorption, 

har chitosan vist sig at være en potentiel gen aflevere, da chitosan effektivt kan binde og indkapsle 

DNA, og dermed beskytte det fra nedbrydning (15).  

Dette er relevant, da protein-baseret lægemidler er en vigtig form for behandling for diverse 

sygdomme, så som diabetes.  

Proteiner er komplekse, store, polær molekyler med syre-base sidekæder.  

Proteiner er komplekse lægemiddel-kandidater, ikke kun på grund af deres store molekylevægt, men 

også på grund af deres stabilitet. Proteiner her en kort halveringstid, hvilket gør den nuværende 

paranteralle administration til en ulempe. Andre ruter, så som oral administration har været kigget på 

som alternative ruter, men har begrænsninger på grund at nedbrydning i tarmen og lav 

biotilgængelighed. Huden er derfor blevet kigget på som alternativ administrations rute, men da SC 

kun tillader små hydrofile molekyler at passere, kan proteinet ikke af sig selv diffundere igennem 

(16). Dette gør chitosan interessant, da der er ideer om at den vil kunne gøre administrering af 

proteiner gennem huden muligt.  
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Ud over kemiske penetrationsforstærkere er det også muligt at bruge fysiske penetrations forstærkere. 

Et eksempel på en fysisk penetrations forstærker metode er brug af mikronåle.  

Mikronåle gør det muligt at invadere hudens SC barriere på minimal vis, så det muliggøres at aflevere 

proteiner eller andre stoffer, som kan trænge ind i hudens cirkulation og rundt til resten af kroppen 

(16, 17). 

Mikronåle er mikro størrelse nåle, som findes i forskellige geometrier og materialer (17). De er i stand 

til at danne en mikro størrelses kanal i huden, som penetrere SC barrieren  (8, 16), men er ikke lange 

nok til at stimulere smerte-receptorerne som er lokaliseret i dermis (8, 18). På denne måde kan 

stofferne afleveres til huden uden smerte (8). Mikronålene kan øge hudens permeabiliteten for mange 

stoffer (5), da mikronålene danner en mikro størrelse kanal, hvilket fjerne størrelses begrænsningen 

på stofferne, der skal igennem under brug af denne metode (16).  

Der er forskellige metoder hvorpå 

en mirkonål kan bruges. 

Overordnet kan mikronålene 

klassificeres i hule nåle og solide 

nåle (8), hvor de hule nåle har en 

hul midte som tillader bl.a. 

flydende stoffer igennem, og den 

solide nål har en solid struktur. De forskellige nåle giver forskellige applikations metoder (8, 16-18).  

En måde at bruge nålene på kan være via dermarollers, som hovedsageligt bruges inden for 

kosmetikken (5) (se figur 6), til behandling af bl.a. ar og urenheder.  

Den medicinske dermarollers nåle er mellem 0,5 og 1,5 mm lange. Den punktere hudens SC uden at 

skade epidermis (19).  

 

2.5 Franz celler  

Der er forskellige måder at teste om forskellige molekyler er i stand til at trænge gennem huden, en 

af disse metoder er via Franz celle forsøg.  

Figur 6 Illustrer en dermaroller (5) 
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Franz celler består af et donor rum, hvor prøven kan 

tilsættes, en membran og et receptor kammer, som virker 

som et væske reservoir med et fast volumen (3). Desuden 

muligøre det at vælge væsken efter pH, så det kan minde 

om de fysiologiske betingelser, bl.a. ved at vælge en buffer 

med pH 7,4 som svare til blodets pH. Der er 

varmecirkulation omkring receptor kammeret, som 

muliggøre at sætte væskens temperatur til en fast 

temperatur, som møder de fysiologiske betingelser for 

menneskekroppen. Der er en prøve port, hvor prøverne kan 

udtages (3).  

Opbygningen af Franz celler kan ses i figur 7.   

Franz cellerne gør der muligt at lave et in vitro eksperiment, hvor diffusionen af molekyler ind i 

huden, igennem huden og ned i receptor kammeret kan måles (20).  

Franz celle metoden gør det muligt at kvantificere diffusionen, og ophobning af molekyler i de 

forskellige hud lag (2).  

Desuden er det muligt via denne metode at sammenligne stoffer efter, hvor meget stof der er i stand 

til at diffundere ind i eller igennem huden, da hudens permeabilitetsegenskaber vedligeholdes efter 

det er fjernet fra kroppen, da dets diffusions barriere egenskaber ligger i de døde SC (20).  

Hudens permabilitet kan derved testes via denne metode, men den muliggøre ikke identifikationen af 

selve penetrations ruten, eller tilkendegiver om stoffet har haft betydning på membran permabiliteten 

(2).  

Princippet bag eksperimentet er, at man påføre det ønsket test substans, som kan være labeled med et 

fluorescerende stof, eller være fluorescerende i sig selv. Substansen forbliver på huden, over en 

bestemt tidsperiode, under specifikke forhold. Væsken i receptor kammeret kan udtages og testes for 

substanset på bestemte tidspunkter gennem eksperimentet (20).  

 

2.6 Konfokal mikroskopi  

Det er dog ikke alle slags molekyler, som er i stand til at trænge hele vejen igennem huden, nogle 

substanser ophobes i de forskellige hud lag.  

Der er forskellige måder at analysere huden for stoffer.  

 

Figur 7 Franz celle med de forskellige dele illustreret 
(3).  
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Lys og elektronisk mikroskopi er vigtige redskaber til at analysere den cellulær struktur, fysiologi og 

funktionen af det biologiske væv. 

Transmission elektron mikroskopi (TEM) giver en god opløsning med ultrastrukturel detaljer, og kan 

danne et todimensionalt billede, men det skader også vævet.   

Konventionel lys mikroskop tillader en direkte undersøgelse af fikseret væv og celler, hvilket gør at 

dynamiske processer kan observeres og kvantificeres, men de ultrastrukturelle detaljer kan ikke ses 

på grund af lav opløsning.  

Det er muligt at lokalisere et gennemtrængende molekyle med for eksempel fluorescens, men ude-

af-fokus informationer kan give baggrundsstøj, da noget af det fluorescerende lys spredes. Dette kan 

gøre kvaliteten og klarheden af billedet dårligere (1, 21), specielt i tykke vævsprøver, hvor strukturen 

overlapper(22). Der kan derfor kun bruges tyndt skåret vævsprøver (21).  

Disse problemer kan løses ved at bruge confocal laser scanner mikroskopi (CLSM) (1).  

CLSM kan bruges til at lave billeder af forskellige optiske planer i prøven, og kan gå mange 

mikrometer ned i vævet. Det giver et højt kvalitets billede med fine detaljer, og denne teknik gør det 

muligt at danne et virtuelt 3-diminsionelt billede af vævet, når flere sektioner forbindes (21).  

 

Både det konventionelle mikroskop og CLSM kan bruge reflekteret eller fluorescens lys til at danne 

billederne, men i CLSM bliver excitations strålen fokuseret på et lille del inde i vævet. Det samme 

objektiv indsamler det fluorescerende tilbagevendende lys fra vævet, men i modsætningen til 

konventionel lys mikroskop, bliver lyset projekteret, og ses ikke 

direkte (21).  

Fluorescens emission dannet af vævet bliver spredt i alle 

retninger, hvor efter det bliver scannet. Foran detektoren er der et 

pinhole (1) (se figur 8), som mere eller mindre forhindre lys, som 

kommer uden for det plan man kigger på, i at blive opfanget af 

detektoren (23).  

Konfocal fluorescensmikroskopi er den mest brugte inden for in 

vivo eller ex vivo undersøgelser, og er meget mere følsomme end 

lysmikroskop. Genneralt bruger fluorescens mikroskopi farver, 

der fluorescere når de stimuleres af lys (fluorophore).  Excitations 

lyset i fluorescerende confocal mikroskopi er givet af en laser med den bølgelængde, som vil excitere 

specifikke fluorophorer (21).  

Figur 8 En simplificeret model af konfokal 
mikroskopi  (1) 
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Fluorescens er udskillelse af lys fra substanser, og kommer fra elektronisk exciteret stadie. I enkelt 

exciteret stadie bliver elektronen i den exciteret orbital parret med den anden elektorn i grund-stadie 

orbitalen. Når elektronen vender tilbage til grundstadiet sker der en emission af en foton.  

Fluorescens spektra data er generelt repræsenteret som emissions 

spektra. Et fluorescerende emissions spektra er et plot over den 

fluorescerende intensitet versus bølgelængden.  

Emissions spektra variere alt efter kemikaliet.  

Den proces der sker mellem absorptionen og emissionen af lys 

bliver ofte illustreret via et Jablonski diagram (se figur 9). 

Undersøger man Jablonskis diagram kan det ses, at emissions 

energien er minder end excitations energien. Fluorescens sker derfor typisk ved lave energier. Der 

sker dermed et energi tab mellem excitationen og emissionen (4).  

 

En vigtig egenskab fluorescerende stoffer har er, at de kan opfanges af følsomme detektorer, så som 

fluorescens spektofotometer (4), som muliggøre målinger af fluorescerende stoffer.  

 

2.7 Brugte fluorescens   

I løbet af dette projekt er der blevet lavet forskellige eksperimenter med forskellige stoffer.  

Molekyleformel og deres fluorescens spektra kan findes i appendix 1.  

2.7.1 Rhodamin B 

Rhodamin B er en meget brugt farve inden for tekstil og fødevare. Det har dog vist sig at være 

skadeligt for mennesker, og kan give hud irritation (24). 

Grunden til at der er valgt at bruge Rhodamin B, er på grund af dens opløselighed i vand, og dens 

fluorescerende egenskaber. Dens vandopløselige egenskaber, gør det let at lave opløsninger af den i 

forskellige koncentrationer, for at teste om koncentrationsforskel kan have en indvirkning på 

diffusionen, mens dens fluorescerende evner gør det let at analysere eksperimentets resultater via 

fluorescens spectrofotometer og confocal mikroskopi.  

 

 

Figur 9 En simplificeret model af Jablonski 
diagram (4) 
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2.7.2 Dextraner lablet med texas rød 

Labled dextraner er hydrofile polysaccharider, som ofte bruges i mikroskopi studer til bl.a. at følge 

bevægelsen af celler (25).  

Der er valgt at bruge dextraner i eksperimentet, da dextraner findes i forskellige størrelser og er 

allerede labelet med en fluorophore. De forskellige størrelser gør det muligt at sammenligne 

størrelsernes betydning på diffusionen gennem huden, og da de allerede er lablet gør det det let at 

analysere eksperimentets resultater via fluorescens spectrofotometer og confocal mikroskopi.  

 

2.7.3 Bovin serum albumin (BSA) lablet FITC 

BSA er en forkortelse for bovine serum albumin, og er et protein, som er velegnet til brug hvor en 

defineret molekyle vægt skal bruges. BSA bruges til bl.a. at studere intracellulær protein processer 

(26). 

Fluorescein (FITC) derivater er meget kendte fluorescerende reagenter til biologiske undersøgelser, 

fordi de har en høj absorptionsevne, godt fluorescerende udbytte og er vand opløselige (27).  

Der er blevet brugt BSA lablet med FITC, da BSA er et protein, og kan bruges i stedet for proteiner 

brugt til bl.a. cancer medicin, da de proteiner er dyre og sværere at arbejde med. BSA er en billiger 

løsning og letter at arbejde med. BSA lables med FITC for at kunne analysere resultaterne fra forsøget 

via fluorescens spectrofotometer og confocal mikroskopi. 

 

2.7.4 DAPI 

DAPI er et blåt fluorescerende DNA farve, som øger sin fluorescens ved at binde til DNA. Det er ofte 

brugt som kontrastfarve til kernen i fluorescens mikroskopi. DAPI bliver generelt brugt til at farve 

celler (28).  

Den DAPI, som bliver brugt i dette projekt er prolong gold antifade reagent. Det er et flydende 

medium, som tilsættes direkte for at fluorescens lable cellerne på mikroskop slidene. Det indeholder 

kemiske komponenter, som er designet til at beskytte fluorescerende farver fra at falme under 

fluorescens mikroskop undersøgelserne. Derudover tillader denne DAPI langtid opbevaring af 

prøverne (29).  

Grunden til at der er blevet brugt DAPI i dette projekt, er fordi DAPI er i stand til at farve cellerne så 

de synliggøres i mikroskopet.  
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3 Materialer og metoder  

I dette projekt er der blevet lavet forskellige eksperimenter. Disse eksperimenter vil blive beskrevet i 

dette afsnit.  

I dette projekt er følgende kemikalier blevet brugt:  

Rhodamin B fra Sigma-Aldrich, Danmark  

Prolong ® Gold antifade reagent with DAPI fra Molecular Probs  

Dextran Texas red ® 3.000 MW neutral fra Molecular Probs  

Dextran Texas red ® 10.000 MW neutral fra Molecular Probs  

Dextran Texas red ® 70.000 MW neutral fra Molecular Probs  

BSA fra Sigma  

Tissue-tek fra Sakura  

2-Methylbutane fra sigma-aldrich  

PBS buffer lavet af phosphate buffered saline tabletter fra Sigma 

2-Methylbutane fra Sigma-Aldrich  

 

Følgende maskiner er brugt:  

Zeiss LSM 510 mETA (Jena, Tyskland) 

Leica TCS SP8X (Mannhim, Tyskland) 

Cryotome FSE fra Thermo Scentific  

Chronos Fluorescence lifetime spectrometer, ISS PX01 

 

Huden brugt til eksperimenterne var hudprøver fra fedtsugnings operationer fra OUH. Der har ikke 

været behov for patient sammentykkelse, da hud fra fedtsugnings operationer anses af den danske 

lovgivning som kasserbare materiale.   

 

3.1 Rhodamin B eksperiment  

Der var i dette forsøg blevet forberedt:  

PBS pH 7,4 lavet af phosphat buffered saline fra sigma  

Rhodamin B opløsninger på 1mM, 500µM og 300µM. Der er blevet fremstillet 10ml af hver 

opløsning.  

 

Den rensede hud blev forberedt til Franz celleforsøg (se vejledning i appendix 2).  



18 
 

Franz celleforsøget blev kørt (se appendix 2). Forsøget var opstillet således:  

Tabel 1 Tabel over Franz celleforsøgs opstillingen for Rhodamin B eksperimentet.  

Franz celle mL prøve  i 

donor 

kammeret  

Koncentration  

1 1 ml  1 mM  

2 1 ml  1 mM 

3 1 ml 1 mM 

4 1ml 500 µM 

5 1ml 500 µM 

6 1ml 500 µM 

7 1ml 300 µM 

8 1ml 300 µM 

9 1ml 300µM 

10 1ml Kontrol med 

PBS 

 

Der blev taget 0,5 ml prøver fra hver receptor kammer efter 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 og 240 

min til senere analyse i fluorometeret.  

Efter Franz celle forsøget, blev huden fjernet og cryo frosset (se vejledning i appendix 2), hvorefter 

det blev skåret så det kunne analyseres på laser scanning confocal mikroskop (se vejledning for 

skæring af hud til mikroskopet i appendix 2).  

 

3.2 Eksperiment med dextraner uden dermaroll.  

I dette forsøg var der blevet forberedt:  

PBS pH 7,4 lavet af phosphat buffered saline fra Sigma  

Dextran Texas red, neutral fra Molecular Probs. 

Dextran opløsninger:  

Dextran 3000 MW, koncentration 1 mg/ml, 5ml 

Dextran 10.000 MW, koncentration 1mg/ml, 5ml 

Dextran 70.000 MW, koncentration 1mg/ml, 7ml  
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Den rensede hud blev forberedt til Franz celleforsøg (se vejledning i appendix 2).  

Franz celle forsøget blev kørt (se vejledning i appendix 2). Forsøget blev opstillet således:  

Tabel 2 Tabel over Franz celle forsøgets opstilling for dextraner uden dermaroller eksperimentet.  

Franz celler  ml prøve til donor kammeret  Størrelse dextran  Koncentration [mg/ml] 

1 1 3k 1  

2 1 3k 1 

3 1 3k 1 

4 1 10k 1 

5 1 10k 1 

6 1 10k 1 

7 1 70k 1 

8 1 70k 1 

9 1 70k 1 

10 1 Kontrol med PBS  - 

  

Efter 2 timer blev der fra Franz celle 1, 4, 7 og 10 taget 0,5ml prøver fra Franz cellens receptor 

kammer, til senere analyse i fluorometeret.  

Franz celle 1, 4, og 7 blev stoppet, således at det overskydende prøve på hudens overflade fjernes 

forsigtigt med en automat pipette. Huden fjernes, cryofrysses og skæres til mikroskop analyse (se 

vejledning for cryofrysning og skæring af hud i appendix 2).  

 

Efter 8 timer blev der for Franz cellerne 2, 5, 8 og 10 taget 0,5 ml prøver, hvorefter Franz celle 2, 5 

og 8 blev stoppet, cryofrosset og skåret til mikroskop analyse, som beskrevet over.  

 

Efter 24 timer blev der taget 0,5 ml prøver fra de resterende Franz celler og alle de resterende Franz 

celler stoppes, cryofrysses og skæres.  

 

3.3 Eksperiment med dextraner med dermaroll.  

I dette forsøg var der blevet forberedt:  

Dermaroller med 1200 nåle, 1,5mm lange 
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PBS pH 7,4 lavet af phosphat buffered saline fra Sigma  

Dextran Texas red, neutral fra Molecular Probs. 

Dextran opløsninger:  

Dextran 3000 MW, koncentration 1 mg/ml, 5ml 

Dextran 10.000 MW, koncentration 1mg/ml, 5ml 

Dextran 70.000 MW, koncentration 1mg/ml, 7ml  

 

 

Den rensede hud blev forberedt til Franz celleforsøg (se vejledning i appendix 2), hvorefter alle 

hudstykkerne rulles over med dermarolleren.  

Franz celle forsøget blev kørt (se vejledning i appendix 2). Forsøget blev opstillet således:  

Tabel 3 Tabel over Franz celle opstillingen for dextran eksperimentet med dermaroller  

Franz celler  ml prøve til donor kammeret  Størrelse dextran  Koncentration [mg/ml] 

1 1 3k 1  

2 1 3k 1 

3 1 3k 1 

4 1 10k 1 

5 1 10k 1 

6 1 10k 1 

7 1 70k 1 

8 1 70k 1 

9 1 70k 1 

10 1 Kontrol med PBS  - 

  

Efter 2 timer blev der fra Franz celle 1, 4, 7 og 10 taget 0,5ml prøver fra Franz cellens receptor 

kammer, til senere analyse i fluorometeret.  

Franz celle 1, 4, og 7 blev stoppet, således at det overskydende prøve på hudens overflade fjernes 

forsigtigt med en automat pipette. Huden fjernes, hvorefter den del af huden der blev udsat for prøven 

skæres i 2 dele. Den ene del cryofrysses og skæres til mikroskop analyse (se vejledning for 

cryofrysning og skæring af hud i appendix 2), mens den anden del pakkes ind i stanniol og opbevares 

i køleskabet til senere analyse af dens overflade.  
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Efter 8 timer blev der for Franz cellerne 2, 5, 8 og 10 taget 0,5 ml prøver, hvorefter Franz celle 2, 5 

og 8 blev stoppet, huden delt, cryofrosset og skåret til mikroskop analyse, som beskrevet over.  

 

Efter 24 timer blev der taget 0,5 ml prøver fra de resterende Franz celler og alle de resterende Franz 

celler stoppes, huden deles, cryofrysses og skæres.  

 

3.4 Eksperiment med BSA og nanopartikler (NP)  

I dette forsøg var der blevet forberedt:  

Dermaroller med 1200 nåle, 1,5mm lang 

Acetat buffer pH 6,0 forberedt på forhånd af Mai Bay Stie (se appendix 3)  

BSA og nanopartikler forberedt af Mai Bay Stie.  

Partikernes størrelse er 200-300 nm, og deres stabilitet er ca. 24 timer.  (For yderligere informationer 

se appendix 3) 

 

Den rensede hud blev forberedt til Franz celleforsøg (se vejledning i appendix 2), hvorefter 8 af de 

10 forberedte hudstykker rulles med dermarollerne.  

Franz celle forsøget blev kørt (se vejledning i appendix 2). Forsøget blev opstillet således:  

Tabel 4 Tabel over Franz celle opstillingen for BSA og NP eksperimentet.   

Franz celler  µl prøve til donor kammeret  Prøven  

1 620 BSA + dermaroll 

2 620 BSA + dermaroll  

3 620 BSA + dermaroll 

4 600 NP + BSA + dermaroll 

5 620 NP + BSA + dermaroll 

6 620 NP + BSA + dermaroll 

7 620 NP + dermaroll 

8 620 Kontrol med accetat buffer + dermaroll 

9 620 NP + BSA  uden dermaroll 

10 620 BSA uden dermaroll 
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Efter 2 timer blev der fra Franz celle 1, 4, 7, 8, 9 og 10 taget 0,5ml prøver fra Franz cellens receptor 

kammer.  

Franz celle 1 og 4 blev stoppet, således at det overskydende prøve på hudens overflade fjernes 

forsigtigt med en automat pipette. Huden fjernes, hvorefter den del af huden der blev udsat for prøven 

skæres i 2 dele. Den ene del cryofrysses og skæres til mikroskop analyse (se vejledning for 

cryofrysning og skæring af hud i appendix 2).  

 

Efter 8 timer blev der for Franz cellerne 2, 5, 7, 8, 9 og 10 taget 0,5 ml prøver, hvorefter Franz celle 

2 og 5 blev stoppet, huden delt, og den ene halvdel cryofrosset og skåret til mikroskop analyse, som 

beskrevet over.  

 

Efter 24 timer blev der taget 0,5 ml prøver fra de resterende Franz celler og alle de resterende Franz 

celler stoppes, huden delt og den ene halvdel cryofrysses og skæres.  

 

3.5 Analyse af resultater 

Alle væske prøverne fra receptor kammeret, der er taget gennem de forskellige forsøg, er blevet 

analyseret via et fluorometer (Chronos Fluorescence lifetime spectrometer, ISS PX01)  

 

Hud prøverne fra Rhodamin B forsøget samt analyse af overfladen af huden, med og uden 

dermaroller, er foretaget med Leica mikroskop type TCS SP8X.  

 

Hud prøverne fra dextran forsøgene, både med og uden dermaroller, samt BSA forsøget er blevet 

analyseret med Zeiss LSM 510 META mikroskop.  

Indstillingerne for Zeiss mikroskopet kan ses i appendix 4.  

Billederne taget med de to forskellige mikroskoper er analyseret og justeret med Fiji - imageJ, hvor 

billederne er modificeret med henblik på at tydeliggøre hudens lag, samt vandringen af stoffet gennem 

huden. Billederne er ikke analyseret efter visuelt styrke af farverne, da indstillingerne er forskellige 

fra billede til billede. 

Hvert billede repræsentere 3 billeder.   

4 Resultater og diskussion  

Resultaterne præsenteres og diskuteres i dette afsnit.  
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4.1 Rhodamin B 

Det første eksperiment er lavet med Rhodamin B.  

 

Figur 10 Resultater for Franz celle forsøg med RhB efter 24 timer, hvor det grønne illustrere vævets autofluoroscens og det røde 

illustrere mængden af RhB der er trængt ind i vævet.  

A: 1 mM Rhodamin B. B: 1 mM Rhodamin B. C: 500 uM Rhodamin B. D: 300 uM Rhodamin B. E: 300 uM Rhodamin B.  

Figur 10 viser CLSM billeder af rhodamin b forsøg, med forskellige koncentrationer, stoppet efter 24 

timer. 

Sammenlignes figur 10 med kontrollen (appendix 5 

figur 32), kan det ses at rhodamin har kunne trænge ind 

i både epidermis og ind i vævet. Ved at sammenligne 

intensitetsplottene (se appendix 5 figur 31) kan dette 

bekræftes, da intensiteterne gennemsnitligt ligger på 40 

for de forskellige koncentrationer. Sammenlignes det 

med intensiteten for kontrollen, som ligger under 1, kan 

det konkluderes, at der er trængt rhodamin ind i huden. 

De lave intensiteter viser dog også at der ikke er trængt 

meget ind i huden. Sammenlignes intensiteterne for 

epidermis, med intensiteterne for vævet, kan der ses en 

halvering i intensiteten. Dette viser at der trænger besynderligt mindre rhodamin ind i de dybere 

hudlag, end i epidermis.  

 

Figur 11 Diagram over middel intensiteterne og standard 
afvigelserne i epidermis og i vævet for de tre forskellige 
koncentrationer af rhodamin b.  

47,822
27,751

38,792
13,461

40,22

12,267

1

Middel intensiteter

Epidermis 1mM Væv 1mM

Epidermis 500uM Væv 500uM

Epidermis 300uM Væv 300uM
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Max intensiteten gennem epidermis og vævet er målt og for 1mM Rhodamin B ligger den på 72, 

mens den for 500µM ligger på 69, og for 300µM ligger den på 68.  

Intensiteterne falder meget lidt med fald i koncentrationen.   

Ud fra figur 11 kan det ses at middel intensiteterne i epidermis ikke varierer besynderligt meget 

mellem den højeste rhodamin koncentration på 1mM med en middel intensitet på ca. 47 i forhold til 

den laveste koncentration på 300µM med en middel intensitet på ca. 40.  

Sammenlignes middel intensiteterne i selve vævet på tværs af rhodamin koncentrationerne kan det 

ses at der sker et fald med en sænkning i koncentrationen af rhodamin.  

Rhodamin koncentration på 1mM har en middel intensitet i vævet på ca. 27 mens der for 

koncentrationen på 300µM ligger på ca. 12. 

Der er derfor en forskel på, hvor meget rhodamin der trænger ind i selve vævet på tværs af 

koncentrationerne, på trods af at intensiteterne i epidermis ligger meget tæt på hinanden. 

Det kan ses på figur 11, at forskellen mellem intensiteterne, både i væv og epidermis, for rhodamin 

koncentrationerne på 500µM og 300µM er meget lille. Koncentrationen af rhodamin har derfor en 

meget lille betydning for, hvor meget rhodamin der trænger ind i epidermis.  

 

Ud over mikroskop analyser af huden, er der blevet målt på væsken i receptor kammeret for Franz 

cellerne, via et fluorfotometer. Resultaterne for prøverne er sammenlignet med en kontrol og det har 

vist sig at rhodamin ikke har været trængt hele vejen igennem huden, da der ikke har været en højere 

fluorescens intensitet for prøven end for kontrollen.  

 

4.2 Dextran med og uden dermaroller  

Resultater for 3k dextraner uden dermaroller  

 

Figur 12 Resultater for Franz celle forsøg, stoppet efter 24 timer med dextraner uden dermaroller 3k. Det blå viser cellerne og det røde 

viser dextranen. A: 3k stoppet efter 2 timer. B: 3k stoppet efter 8 timer. C: 3k stoppet efter 24 timer.  
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Figur 12 viser CLSM billeder af forsøget med 3k dextraner uden dermaroller, standset efter 2, 8 og 

24 timer. 

Ud fra intensitetsplottende (se appenix 6 figur 33) kan det vha. den høje intensitet ses, at der er 

kommer dextraner ind i huden.  

Der er for 3k dextranerne efter 2, 8 og 24 timer, fundet max intensiteterne og middel værdierne 

gennem epidermis.  

For målingerne efter 2 timer er max intensitet fundet til at være 255, og har en middelværdi på ca. 92.  

For målingerne efter 8 timer er max intensiteten fundet til at være 255, og har en middelværdi på ca. 

125. 

For målingerne efter 24 timer er max intensiteten fundet til at være 255, og har en middelværdi på ca. 

136.  

Den stigende middelværdi viser en ophobning af dextran i epidermis, over længere tid.  

 

Figur 13 Intensitets plottet for dextranerne med størrelsen 3k, uden dermaroller, efter henholdsvis 2, 8 og 24 timer.   

I figur 13 kan det ses, at der efter 2 timer er et højt indhold af dextraner i epidermis, da der er målt en 

intensitet på 250. Det kan ses at det specielt er i det yderste lag af huden, dextranerne ophobes.  

Intensiteterne for 3k dextranerne længere inde i vævet ligger på ca. 40, hvilket viser at dextranerne 

kun i meget lav grad har været i stand til at trænge ind i de dybere hudlag.   

Efter 8 timer kan den høje intensitet stadig måles i epidermis med en intensitet på 250. Længere inde 

i vævet kan udsving i intensiteten observeres. Disse udsving indikerer at dextranerne er kommet 

længerer ind i vævet og har samlet sig bestemte steder, og ikke har fordelt sig i hele vævet.  

Efter 24 timer er der stadig et højt indhold af dextraner med en intensiteten på 250 i epidermis. Det 

kan yderligere ses, at der er kommet dextraner ind i selve vævet, og er trængt længere ind, end for de 
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8 timer. Det kan ses at dextranerne har fordelt sig jævnt i vævet inden for de yderste 140 µm, da 

pludselige udsving ikke kan ses.  

Resultater for 10k dextraner uden dermaroller 

 

Figur 14 Mikroskop billeder af dextraner 10k uden dermaroller. A: stoppet efter 2 timer. B: stoppet efter 8 timer. C: stoppet efter 24 

timer.  

Figur 14 viser CLSM billeder af forsøget med 10k dextraner uden dermaroller, standset efter 2, 8 og 

24 timer. 

Middel intensitet målinger over epidermis viser, at der efter 2 timer er målt en intensitet på 255, mens 

der efter 8 timer er en max intensitet på 169 og efter 24 på 156.  

Middelintensiteterne viser derfor at der er meget mere dextran i epidermis i løbet af de første 2 timer, 

mens intensiteten derefter er faldene. Det kan desuden se at faldet mellem 2 timer og 8 timer er meget 

større end faldet mellem 8 timer og 24 timer.  

Man vil kunne formode at faldet i intensiteten i epidermis skyldes at dextranerne bevæger sig længere 

ind i vævet, men kigger man på intensitetsplottene for dextranerne 10k (se appendix 6 figur 34), kan 

det ses dette ikke er tilfældet, da der efter 24 timer er en lavere intensitet i vævet end efter 2 og 8 

timer.  

Resultater for 70k dextraner uden dermaroller 

 

Figur 15 Mikroskop billeder af dextraner 70k uden dermaroller. A: stoppet efter 2 timer. B: stoppet efter 8 timer. C: stoppet efter 24 

timer. 

Figur 15 viser CLSM billeder af forsøget med 70k dextraner uden dermaroller, standset efter 2, 8 og 

24 timer. 

Sammenlignes intensitetsplottene for 70k dextranerne (se appendix 6 figur 35), kan det ses at der 

kommer en minimal højere intensitet i epidermis frem for i selve vævet. Det kan desuden ses at 

intensiteterne ikke forandre sig synderligt fra 2 timer til 24 timer. 
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Sammenlignes intensiteterne for 70K, med intensiteterne fundet i kontrollen (appendix 6 figur 36), 

kan det ses at intensiteterne inde i vævet og kontrollen er mere eller mindre det samme, da de begge 

ligger på gennemsnitligt ca. 20, hvilket hentyder at der ikke er kommet noget ind i vævet. 

Sammenlignes kontrollens intensitet med intensiteten i epidermis, kan det ses at der efter 2 timer ikke 

er en højere intensitet end for kontrollen. Efter 8 timer er intensiteten steget til ca. 30 i epidermis, og 

efter 24 timer ligger den på ca. 40. Dette viser at mængden af 70k dextraner stiger des længere tid der 

går. Denne stigning er dog lille og efter 24 timer ligger intensiteten kun på 40. Dette indikere at der 

er trængt dextraner ind i epidermis, men at mængden er lille.  

 

Sammenlignes intensiteterne på tværs af størrelserne, kan man se der er stor forskel på intensiteterne 

i epidermis, hvor der er en meget højere intensitet for 3k end for 10k og 70k. Ud fra billederne (figur 

12, 14 og 15) kan det ses at dextranerne trænger 

gennem epidermis for 3k dextranerne. Der kommer 

lidt igennem for 10k, og der trænger ikke noget 

igennem epidermis for 70k dextranerne. Det kan 

ses i figur 16, at der ikke er stor forskel i den 

mængde der er kommet igennem og ind i vævet.  

Sammenligner man intensiteterne i vævet med 

kontrollen, kan det ses at der generelt ikke er 

kommet noget dybt ind i vævet, da intensiteterne 

ligger tæt på de intensiteter målt i kontrollen som ligger på 20.  

Ud over mikroskop analyser af huden, er der blevet målt på væsken i receptor kammeret for Franz 

cellerne, via et fluorfotometer. Resultaterne for prøverne er sammenlignet med en kontrol, og det har 

vist sig at der på trods af størrelses forskellen for dextranerne, at der ikke har været noget der har 

trængt hele vejen igennem.  

Resultater for 3k dextraner med dermaroller 

 

Figur 17 Resultater for Franz celle forsøg, stoppet efter 24 timer med dextraner med dermaroller 3k. Det blå viser cellerne og det røde 

viser dextranen. A: 3k stoppet efter 2 timer. B: 3k stoppet efter 8 timer. C: 3k stoppet efter 24 timer. 
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de forskellige størrelser dextraner efter 24 timer. 
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Figur 17 viser CLSM billeder af forsøget med 3k dextraner med dermaroller, standset efter 2, 8 og 

24 timer. 

 Sammenlignes intensitetsplottene for 3k dextranerne med dermaroller, se figur 18, kan det ses at der 

generelt er en høj intensitet i epidermis for de tre forskellige tider. Dog stiger intensiteten fra 200, 

efter de første 2 timer, til ca. 250 efter 24 timer. Det kan også ses at intensiteten fortsætter længere 

ind i vævet, des længere tid der går, hvilket også stemmer overens med et man visuelt kan se på figur 

17.  

Intensitetsplottet i figur 18 viser også sammenligningen af intensiteter i vævet for 2, 8 og 24 timer. 

Det kan ses at der kommer nogle større udsving for 24 timers kurven end for 8 timers kurven. 2 timers 

kurven har ingen udsving, og en lav intensitet på ca. 40, hvilket viser at der skal gå mere end 2 timer 

før dextranerne begynder at diffundere ind i de dybere hudlag.   

 

Figur 18 Fælles intensitets plot for de 3k dextranerne med dermaroller over de forskellige tidsperioder  

Resultater for 10k dextraner med dermaroller 

 

Figur 19 Mikroskop billeder af dextraner 10K med dermaroller. A: stoppet efter 2 timer. B: stoppet efter 8 timer. C: stoppet efter 24 

timer 

Figur 19 viser CLSM billeder af forsøget med 10k dextraner med dermaroller, standset efter 2, 8 og 

24 timer. 

Sammenlignes intensitetsplottene (se appendix 6 figur 38) for 10K dextranerne med dermaroller, kan 

det ses intensiteten stiger meget fra 2 timer til 8 timer, hvor den på 2 timer ligger på lige knap 100 og 

kommer op på over 200 efter 8 timer. Der sker altså en fordobling i intensiteten fra 2 til 8 timer.  

0

100

200

300

0 50 100 150 200

In
te

n
si

te
t

Distence (um)

Intensitets plot for 3K 

2 timer

8 timer

24 timer



29 
 

Der er også stor forskel fra 8 timer til 24 timer intensiteten er steget til 250, og den højere intensitet 

findes længere ind i vævet efter 24 timer, end for både 2 og 8 timer. Der er dog ikke kommet noget 

dybt ind i vævet.  

Resultater for 70k dextraner med dermaroller 

 

Figur 20 Mikroskop billeder af dextraner 70K med dermaroller. A: stoppet efter 2 timer. B: stoppet efter 8 timer. C: stoppet efter 24 

timer 

Figur 20 viser CLSM billeder af forsøget med 3k dextraner med dermaroller, standset efter 2, 8 og 

24 timer. 

Sammenlignes intensitetsplottene for 70K dextraner med dermaroller (se appendix 6 figur 39), for de 

forskellige tider, kan det ses at der generelt ikke er særlig høj intensitet ved nogle af dem, hvilket 

indikere at der, på trods af dermarollerne, ikke rigtigt er kommet noget ind i huden.  

Kigges der på intensitets plot B for 70K dextranerne med dermaroller, kan et højt peak observeres. 

Sammenligner man plottet med figur 20 B, kan man se at dextranerne har ophobet sig i yderkanten 

af epidermis, og nogle steder mere intenst end andre. Dette vil kunne forklare peaket i intensitets 

plottet.  

Sammenlignes intensitetsplottene fra 70K med kontrollen (se appendix 6 figur 40), kan det ses at 

intensiteten ikke er meget højere for prøven end for kontrollen. 70k dextranerne har en intensitet på 

ca. 40 og kontrollen har en intenstiet på ca. 25. Det kan herved ses at der er kommet meget lidt ind i 

huden.  

 

Sammenlignes figur 17, 19 og 20 kan det ses at 3k dextranerne trænger ind gennem epidermis og ind 

i huden. 10k dextranerne trænger også lidt ind i huden men ikke lige så meget som for 3k, og 70k 

dextranerne trænger ikke gennem epidermis.  

  

Ud over mikroskop analyser af huden er der blevet målt på væsken i receptor kammeret for Franz 

cellerne, via et fluorfotometer. Resultaterne for prøverne er sammenlignet med en kontrol og det har 

vist sig at 3k efter 24 timer er den eneste som det kunne ses at være kommet igennem.  
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Figur 21 Middel intensiteterne og standard afvigelse for dextran eksperimenterne efter 24 timer, med og uden dermaroller i væv og 

epidermis   

Sammenlignes middel intensiteterne vist i figur 21, kan det ses, at der for alle dextranerne med og 

uden dermaroller er højst intensitet i epidermis, end i resten af vævet. Det kan også ses, at de mindste 

dextraner har højst intensitet end de større dextraner.  

Sammenlignes intensiteterne med og uden dermaroller, kan det ses at der er højst intensitet for dem 

med dermaroller end dem der ikke har dermaroller. Den forskel er stor både for 3k og for 10k, men 

forskelen på 70k, med og uden dermaroller er ikke særlig stor, hverken i epidermis eller i vævet, 

hvilket indikere at 70k generelt er for stor til at penetrere huden. 

4.3 Chitosan nanopatikler indeholdende FITC-BSA  

 

Figur 22 Mikroskop billeder af BSA og NP eksperimentet med dermaroller. A: Fri BSA stoppet efter 2 timer. B: Fri BSA stoppet efter 

8 timer. C: Fri BSA stoppet efter 24 timer. D: BSA og NP stoppet efter 2 timer. E: BSA og NP stoppet efter 8 timer. F: BSA og NP 

stoppet efter 24 timer.  
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Figur 22 viser CLSM billeder for fri BSA med dermaroller stoppet efter 2, 8 og 24 timer, samt 

nanopartikler indeholdende BSA med dermaroller stoppet efter 2, 8 og 24 timer.  

Sammenlignes intensitets plottene for BSA med hinanden (se appendix 7 figur 41 A-C), kan det ses 

at der er stor forskel i intensiteten fra 2 til 8 timer, hvor den på 2 timer ligger omkring max 40 mens 

den på 8 timer ligger på max 100. Der sker en yderligere stigning fra 8 timer til 24 timer, hvor den 

stiger fra max 100 til en intensitet på over 200.  

Sammenlignes NP og BSA intensiteterne med hinanden (se appendix 7 figur 41 D-F) kan det ses at 

der også her sker en stigning fra lidt under 50 ved 2 timer til omkring 200 ved 8 timer.  

Fra 8 timer til 24 timer for NP med BSA sker der i epidermis delen ikke den store forskel, men der 

kan ses en stigning i intensiteten længere inde i vævet.  

Ud fra figur 22, giver disse intensiteter menig, i og med at det ser ud til at BSA og NP har større 

tendens til at ophobe sig i det yderste epidermis, end hvis der kun er fri BSA.  

NP og BSA har dog ikke en højere intensitet længere inde i vævet end fri BSA, hvilket hentyder til 

at nanopatiklerne ikke øger diffusionen gennem hele huden, men øger kun ophobningen i epidermis.  

 

 

Figur 23. Mikroskop billeder fra NP og BSA eksperimenter. A: Fri BSA uden dermaroller. B: NP og BSA uden dermaroller.  

Figur 23 viser CLSM billeder for fri BSA og BSA i nanopartikel uden dermaroller stoppet efter 24 

timer.  

Hvis man kigger på intensitets plottene for figur 23 (se appendix 7 figur 42) kan det ses at begge 

ligger gennemsnitligt 30, og uden den store forskel om det er med eller uden nanopartikler.  

Sammenlignes disse med intensitets plottene for kontrollerne (se appendix 7 figur 43), kan det ses at 

kontrollernes intensitet ligger gennemsnitligt på 20-25. Der er altså en meget lille forskel på 

kontrollerne og BSA eksperimenterne uden dermaroller, hvilket vil sige at der ikke rigtigt er kommet 

noget ind i huden.  
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Sammenlignes resultaterne for BSA og BSA med NP med og uden dermaroller (se appendix 7 figur 

41 og 42), kan det ses at intensiteterne for de prøver rullet med dermaroller ligger i epidermis efter 

24 timer, på lidt over 200 og i vævet på ca. 100, hvilket er meget højere end de prøver der ikke var 

rullet med dermaroller som har en intensitet efter 24 timer på ca. 60.  

 

Ud over mikroskop analyser af huden er der blevet målt på væsken i receptor kammeret for Franz 

cellerne, via et fluorfotometer. Der har dog ikke kunne drages en konklusion på baggrund af 

resultaterne, da de ikke giver et klart billede.  

Generelt viser målingerne dog at prøvernes værdier ikke lå højere end kontrollen, hvilket indikere at 

der ikke er trængt noget gennem hele vævet.  

5 Konklusion  

Ud fra resultaterne i de forskellige eksperimenter har der kunne drages en række konklusioner.  

Det kan konkluders at Rhodamin B svagt er i stand til at trænge igennem SC i epidermis, og var også 

i stand til at trænge lidt ned i dermis, men ikke hele vejen igennem hele huden og ned til Franz 

cellernes receptor karret. Det er blevet konkluderet, at koncentrationerne ikke har haft den store 

indflydelse på gennemtrængningen.  

Det kan også konkluders, at størrelsen på dextraner har stor indflydelse på om dextranerne kan trænge 

igennem hudenslag og hvor langt ind de kan trænge. De helt store dextraner på 70K har kun meget 

svagt været i stand til at trænge ind i epidermis, men ikke hele vejen igennem, mens de små dextraner 

på 3k har kunne trænge meget ind i huden, og meget dybere end de andre.  

Derudover kan det konkluders at dermarolleren har en effekt på dextraneres penetrations evne, da 

penetrationen for både 3k og 10k steg med dermarolleren, og 3k som den eneste efter 24 timer har 

kunne trænge hele vejen igennem huden til Franz cellernes receptor kammer. Dog har dermarolleren 

ikke vist indflydelse på 70k dextranerne. Derudover kan det konkluderes at for de mindste dextraner 

har tiden også en indflydelse, da der var trængt mere ind og længere ind efter 24 timer end efter 2 

timer. Dette fortæller at der sker en relativ langsom diffusion.  

Der har kunne drages den konklusion, at dermarolleren har en stor betydning på penetrations evnen 

for BSA og BSA i nanopartikler. Det har vist sig at nanopartikler og dermarolleren tilsammen øger 

penetrationen, men ikke nanopartiklerne i sig selv uden dermarolleren. Det har desuden vist sig, at 

med dermarolleren har tiden også indflydelse på, hvor meget der kan trænge igennem, både for 

nanopartikler med BSA og for fri BSA, dog uden at noget har været trængt igennem hele huden.  
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Appendix 1 

Stoffer brugt i eksperimenterne   

I dette appendix kan stoffernes molekyleformel samt fluorescens spektra ses.  

Rhodamin B 

 

Figur 24 Molekyle formel for Rhodamin B. Billedet er fundet på følgende side. 

http://omlc.org/spectra/PhotochemCAD/html/009.html 

 

 

Dextran lablet med texas rød  

Der er brugt dextraner i størrelserne: 3k, 10k og 70k 

 

 

 

Figur 26 Fluorescens spectra over dextraner .   
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/D1828?ICID=search-product 

 

Figur 25 Fluorescens spektra over 
Rhodamin B Billedet er fundet på 
følgende side: 
http://www.iss.com/resources/resear
ch/technical_notes/PC1_PolarizationS
tandards.html 

Figur  27 Molekyle formel for 
dextraner 
https://www.google.com/patents/
EP2319873A1?cl=en 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/D1828?ICID=search-product
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BSA lablet med FITC 

 

Figur 28 Fluorescens spektra for FITC https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A23015 

 

 

DAPI 

 

Figur29 Molekyleformel for DAPI http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/d9542?lang=en&region=DK 

 

 

Figur 30 FLuorescens spectra for DAPI https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/D1306 

   

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/d9542?lang=en&region=DK
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Appendix 2 

Materialer og metoder  

Forberedelse af hud  

Før at huden kan bruges til eksperimentet skal den forberedes. Til dette eksperiment skal huden 

skæres til så den kan bruges på Franz celler.  

Materialer til forberedelse af hud  

Renset hud (renset for fedtvæv) 

Hammer + sterile metallisk støbeform (Ø 3,5 cm)   

Saks eller skalpel 

Skærebræt  

Stanniol 

 

Metode til forberedelse af hud   

Huden forberedes via følgende metode: 

Hudstykket ligges fladt og udfoldet på skærebrættet. Den sterile metallisk støbeform placeres på 

huden. Huden hammeres derved ud vha. den sterile metallisk støbeform. Hvis huden ikke bliver løsnet 

helt fra det store hudstykket kan resten fjernes ved at klippe eller skære det væk.  

Dette gentages til man har fået 10 hudcirkler.  

Huden pakkes ind i stanniol til videre brug.  

 

Franz celle eksperiment   

Når huden er forberedt kan den bruges som membran i Franz celle eksperimentet. 

Materialer til Franz celle eksperiment  

Franz celle system med 10 Franz celler  

10 x små magnet 

15 ml PBS pH 7,4 lavet af phosphate buffered saline tabletter fra sigma  

PBS til rensning  

Skåret hud (Ø 3,5 cm)  

Milli Q vand 

Kanyle (Ø 0,8 x 120 mm) 

1 mL engangs sprøjter  
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Brune 2 ml ephendorf rør  

Prøve  

Automatpipette med pipettespidser  

Parafilm 

Stanniol  

 

Metode til Franz celle eksperiment  

Franz celle eksperimentet opstilles og forløber således: 

Franz cellerne renses med milliQ vand, og derefter med PBS. Magneten ligges i receptor kammeret 

som derefter fyldes op med PBS (15ml). Der bliver tændt for omrøring på 300 rpm, og 

varmecirkulationen bliver sat til 32℃.  

Huden ligges på receptor kammeret således, at det er i kontakt med PBS og dækker hele hullet til 

receptro kammeret. Donor kammeret ligges oven på huden og fastspændes af en ”klemme”, så 

systemet er tæt.  

Hvis der er bobler under huden i receptor kammeret skal de fjernes. Dette bliver gjort ved at tilde 

Franz cellen således at boblen kan forlade kammeret ud gennem prøve porten.  

Prøven tilsættes donor kammeret, hvorefter den dækkes til med parafilm for at forhindre fordampning 

af prøven, og støv eller lignede i at falde ned i.  

Via kanyle og sprøjte kan 0,5 ml prøver udtages gennem prøve porten gennem forsøget. PBS 

genopfyldes til receptor kammeret gennem prøveporten efter prøvetagning for at holde konstant 

volumen.  

Efter forsøget fjernes overskydende prøve forsigtigt fra huden, som derefter fjernes og pakkes ind i 

stanniol og opbevaret i en fryser ved -80℃ til senere brug.   

 

Cryofreez og skære hud   

Efter huden har været brugt til Franz celle eksperimentet skal det opbevares. Da en almindlig frysning 

af huden vil kunne danne krystaller i huden og dermed ændre dens struktur kan en almindelig frysning 

ikke bruges. Huden bliver derfor cryofreezed, da det er en metode som fryser øjeblikkeligt, hvilket 

forhindre krystaldannelse i huden.  

For at kunne analysere huden skal den skæres så den kan kigges på i mikroskopet.  
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Materialer cryofrysning  

Skærebræt  

Skalpel  

Stanniol  

Flydende nitrogen  

Jern bægerglas + boks af flamingo  

Tissue-tek fra sakura  

2-Methylbutane fra sigma-aldrich  

Pincet  

15 ml ephendorf rør  

 

Metode til Cryofrysning og skære hud  

Cryofrysning af hud sker således:  

Huden placeres på et skærebræt, og et lille stykke af den del af huden som har været i kontakt med 

prøven skæres ud, resten smides væk.  

Der laves en lille ”pakke” af stanniol, deri hældes der tissue-tek og den lille stykke hud kommes i så 

den ”står op” således at både epidermis og dermis er synligt. Tissue-tek hældes over huden til al 

huden er dækket.  

 

2-methylbutan hældes i en lille jern skål og sættes op i en boks af flamingo. Flydende nitrogen hældes 

i flamingo boksen, ikke i jern skålen.  

Den lille stanniol pakke med huden tages med en pincet, og dyppes i 2-methylbutan til tissue-tek er 

frosent til. Dette tager kun få sekunder.  

Pakken tages op, lables og pakkes yderligere ind i stanniol så det hele er dækket (da lablet eller vil 

falde af). De små pakker ligges i 15 ml ephendorf rør, som ligges i -80℃ fryseren til senere brug.  

 

Skære hud til mikroskopet  

Når huden er blevet cryofrosset kan den skæres således at den kan mountes på mikroskop slids, så 

det kan analyseres i mikroskopet.  

Materialer  

Bakke  

Superfrost plus mikroskop slids  
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Cover glas  

Pincet  

Tør is  

Kasse  

Cryo-m-bed  

Rund skive + ”gaffel” 

Kasse af flamingo med låg 

Cryomicrotome 

Prolong gold antifade reagent with DAPI fra molecular probs  

 

Metode  

Cryomicrotomet skal tændes minimum en time før den skal bruge.  

Maskinens indstillinger skal stå på følgende:  

Snittykkelse: 20µm 

Cryobar: -50℃ 

Chamber: -20℃ 

Specimen: -20℃ 

 

Tøris hældes op i en flamingo kasse til den er lidt over halvt fyldt. Ephendorf rørene med den 

cryofrossent hud ligges i kassen så huden forbliver frossent. Bruges huden ikke forbliver den i kassen, 

og låget bliver på kassen for at holde på kulden.  

En stanniol pakke tages ud af ephendorf røret og pakkes ud.  

På en rund skive hældes lidt cryo-m-bed på, hvorefter huden placeres derpå. Huden placeres således 

at den står op, så der bliver skåret et tværsnit.  

Via ”gaflen” tages den runde skive og ligges til den ene side i maskinen, til cryo-m-bed er frossent.  

Den runde skive placeres i maskinen og huden skæres indtil et pænt stykke kan opnås.  

Når et pænt stykke er skåret, tages et mikroskop slide og placeres på stykket. Dette gentages med 

endnu et stykke på samme slide. Der kan fremstilles så mange slids som ønskes.  

Slidet tages op, DAPI dryppes på og cover glas placeres over.  
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Appendix 3 

Fremstilling af NP og BSA  

Nanopatiklerne og BSA har været forberedt af CelCom gruppen ved Centre of Biomembrane Physics 

(MEMPHYS) på SDU.  

Nedenstående informationer har været udført på forhånd og givet til vores projekt i færdig stadige.  

  

 

Info om fremstilling af chitosan-TPP nanopartikler 

TPP:Glucosamine(GlutN) molære ratio var 0.100.  

Chitosan stock opløsningen havde en koncentration på 1 mg/ml i 0.088 % (endelig koncentration) 

acetat buffer pH 6.00. Den endelig koncentration af chitosan efter mix med TPP/BSA var 0.8 mg/ml. 

Følgende chitosan er blevet benyttet: 
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https://www.gmp-chitosan.com/en/chitin-chitosan-shop/chitoscience/chitosan/chitoscience-

chitosan-degree-of-deacetylation-85/chitoscience-chitosan-85-100-en-detail.html 

Som kontrol indstilles en 0.088 % acetat buffer til pH 6.00. 

TPP stock opløsningen havde en koncentration på 25 mM. 300 µl af hver af de nedenstående 

opløsninger tilsættes til 1.25 ml chitosan stock opløsning.30.52 µl TPP stock (25 mM) skal tilsættes 

for at opnå en molær TPP:GlutN ratio på 0.100.   

 TPP:GlutN µl TPP stock 

(µl) 

Tris 

buffer* 

10 mg/ml 

BSA  

miliQ TOTAL 

Control - - 241.11 µl - 108.89 µl 350 µl 

NP + BSA 

(x2) 

0.100 

30.52 µl 

241.11 µl 36.17 µl 

42.20 µl 

350 µl 

Empty NP 

(x1) 

0.100 

30.52 µl 

241.11 µl - 

78.37 µl 

350 µl 

Free BSA 

(2x) 

- 

- 

241.11 µl 36.17 µl 

72.72 µl 

350 µl 

 

Den endelige koncentration af BSA var 0.2 mg/ml. Indkapslings effektiviteten var >98 %.  

 

*Det BSA (unlabelled) som jeg normalt arbejder med er opløst i en buffer bestående af 50 mM Tris, 

50 mM KCl, 2 mM DTT, 5 % glycerol pH 7.5. Det BSA-FITC som vi havde i fryseren var allerede 

opløst i vand. Derfor tilsatte sig samme mængde buffer, som jeg plejer. 

 

  

  

https://www.gmp-chitosan.com/en/chitin-chitosan-shop/chitoscience/chitosan/chitoscience-chitosan-degree-of-deacetylation-85/chitoscience-chitosan-85-100-en-detail.html
https://www.gmp-chitosan.com/en/chitin-chitosan-shop/chitoscience/chitosan/chitoscience-chitosan-degree-of-deacetylation-85/chitoscience-chitosan-85-100-en-detail.html
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Appendix 4 

Indstillinger for Zeiss mikroskopet  

For dextran eksperimenterne har følgende lasere været brugt:  

Two-photon laser, med en bølgelængde på 780nm, samt HeNe1 med bølgelængde på 543 nm.  

Følgende filter har været brugt: blå laser BP 435-485 og rød laser BP 565-615.  

 

Der er blevet brugt følgende objektiv; C-Apochromat 40x/1.2 W corr.  

Der blev brugt en blå reflector. 

 

For eksperimentet med BSA og NP har følgende laser været brugt:  

Two-photon laser, med en bølgelængde på 770nm, Argon/2 med bølgelængde på 458, 477, 488, 514 

nm, samt HeNe1 med bælgelængden på 543 nm.  

Filterne har været indstillet således: blå laser BP 435-485, rød laser BP 480-520 og grøn laser BP 

500-550.  

 

Der er blevet brugt følgende objektiv: C-Apochromat 63x/1.2 W corr, 

Der blev brugt en blå og grøn reflector.  
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Appendix 5 

Resultater til Rhodamin B eksperimentet. 

Nedenstående intensitets plots og billeder er fundet ved brug af imageJ.  

 

Figur 31 Intensitetsplot for Rhodamin B eksperimentet. A: 1mM. B: 500uM. C: 300uM 

 

 

Figur 32 Resultater fra rhodaim kontrollen. A: Mikroskop billede, hvor det grønne viser huden. B: Intensitetsplottet for kontrollen.  
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Appendix 6  

Resultater for dextran eksperimenterne med og uden dermaroller.  

Nedenstående intensitets plots og billeder er fundet ved brug af imageJ.  

 

Figur 33 Intensitetsplottene for 3K dextran forsøget uden dermaroller. A: stoppet efter 2 timer. B: stoppet efter 8 timer. C: stoppet efter 

24 timer.  

  

 

Figur 34 Intensitetsplottene for 10k dextraner uden dermaroller. A: stoppet efter 2 timer. B: stoppet efter 8 timer. C: stoppet efter 24 

timer.  
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Figur 35 Intensitetsplottene for 70K dextraner uden dermaroller. A: stoppet efter 2 timer. B: stoppet efter 8 timer. C: stoppet efter 24 

timer. 

 

 

Figur 36 Resultater fra dextran uden dermaroller kontrollen. A: Mikroskop billede, hvor det blå viser celler. B: Intensitetsplottet for 

kontrollen 

 

 

Figur 37 Intensitetsplottene for 3K dextran forsøget med dermaroller. A: stoppet efter 2 timer. B: stoppet efter 8 timer. C: stoppet efter 

24 timer 
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Figur 38 Intensitetsplottene for 10k dextraner med dermaroller. A: stoppet efter 2 timer. B: stoppet efter 8 timer. C: stoppet efter 24 

timer  

 

 

Figur 39 Intensitetsplottene for 70K dextraner med dermaroller. A: stoppet efter 2 timer. B: stoppet efter 8 timer. C: stoppet efter 24 

timer  

 

Figur 40 Resultater fra dextran med dermaroller kontrollen. A: Mikroskop billede, hvor det blå viser celler. B: Intensitetsplottet for 

kontrollen 
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Appendix 7 

Resultater fra BSA og NP eksperimentet 

Nedenstående intensitets plots og billeder er fundet ved brug af imageJ.   

 

Figur 41 Intensitetsplot for BSA og NP eksperimenter, med dermaroller. A: Fri BSA, stoppet efter 2 timer. B: Fri BSA stoppet efter 8 

timer. C: Fri BSA, stoppet efter 24 timer. D: NP og BSA stoppet efter 2 timer. E: NP og BSA stoppet efter 8 timer. F: NP og BSA 

stoppet efter 24 timer.  

 

Figur 42 Intensitetsplot for A: NP og BSA uden dermaroller stoppet efter 24 timer. B: Fri BSA uden dermaroller stoppet efter 24 timer.   

 

Figur 43 A: mikroskop billede af kontrol med accetat buffer og dermarol. B: Mikroskop billede af kontrol med tomme NP uden BSA, 

men med dermaroll. C: intensitetsplot for kontrol med tomme NP. D: intensitetsplot for kontrol med accetat buffer.  


