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Sammanfattning 

Introduktion: Det finns många sjukdomar som lindras och botas idag och 
det görs på olika sätt beroende på vad för läkemedel det är. De 
administreringssätt som finns att tillföra läkemedel med är till exempel oral 
administrering, parenteral administrering, topikal administrering och nasal 
administrering. Vid undersökningar av hur administreringsvägar kunde 
utvecklas visade de sig att huden kunde börja användas mera och tekniker har 
börjat utvecklats för effektiv och säkert transdermal läkemedelstillförsel via 
huden. Utvecklingen med transdermal läkemedelstillförsel kan kategoriseras i 
tre generationer. Det är första generationens transdermala system som 
innefattar geler, salvor och plåster och utifrån kunskap om dessa utvecklades 
andra generationen transdermala system och där tekniker som kemiska 
medel, jontofores och icke-cavitationalt ultraljud börja utvecklas. I tredje 
generationen har kunskaper om det första och andra generationens system 
tagit tillvara och tekniker som elektroporation, jet insprutare, fotomekaniska 
vågor, termisk ablation och mikronålar tagits fram. 
 
Syfte: Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka hur tekniker som 
kemiska medel, jontofores, icke-cavitationalt ultraljud, elektroporering, 
termisk ablation, mikronålar, jet insprutare och fotomekaniska vågor kan 
förbättra upptaget av läkemedel genom huden. 
 
Metod: Sökord har används för att hitta artiklar i PubMed. Böcker från 
tidigare kurser har använts samt sökningar på hemsidor. 
 
Resultat: Några av de tekniker som används finns ute på marknaden och 
används med goda resultat sedan finns det några tekniker som finns ute på 
marknaden men de används inte lika mycket då de fortfarande är under 
forskningsstadier, men de är godkända för att användas. De olika tekniker 
som används för transdermal tillförsel är kemiska medel, jontofores, 
mikronålar, termisk ablation, jet insprutare, elektroporation, icke-
cavitationalt ultraljud och fotomekaniska vågor. I denna litteraturstudie finns 
både humanstudier och djurstudier för dessa tekniker. Goda resultat har 
visats vid dessa studier. 
 
Diskussion/slutsats: Alla tekniker har styrkor och svagheter. De flesta av 
teknikerna som tas upp är väldigt bra på grund av att det är lätta att använda 
och kan på så sätt självadministreras i hemmet och det sparar både tid och 
pengar för patienten då de inte behöver uppsöka klinik för att administrera 
sitt läkemedel. Mikronålar kan vara lite skrämmande då nålskräck kan finnas 
men enligt studier ska dessa nålar vara smärtfria att använda i jämförelse med 
injektionsnålar som kan vara lite längre och lite tjockare. Annars är 
teknikerna mera som förbehandlingar innan till exempel en salva eller ett 
plåster appliceras på huden med läkemedlet. Om utvecklingen av dessa 
fortsätter framåt så kommer framtiden att ha många olika och bra sätt att 
administrera läkemedel på. 
 
Nyckelord: Transdermal läkemedelstillförsel, huden och tekniker. 
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1. Introduktion 

 
I dagens läge finns det många sjukdomar som lindras och botas på olika sätt. 
Sätten att administrera läkemedel på kan vara med hjälp av till exempel oral 
administrering, parenteral administrering, topikal administrering och nasal 
administrering. Alla dessa administreringssätten har sina för och nackdelar. 
Oral administrering är bra för att via den vägen kan flera typer av läkemedel 
passera, till exempel via tabletter, kapslar, pulver eller flytande. Det som inte 
är bra med oral administrering är att det kan vara obehagligt och svårt för 
bland annat äldre att använda. Med parenteral administrering passerar inte 
läkemedlet genom tarmen och det kan vara bra för då undviks bland annat 
första-passage metabolismen som kan ställa till det för vissa läkemedel. Med 
parenteral administrering tillförs läkemedlet via intramuskulär, intravenös 
eller subkutan injektion istället. Topikal administrering är smärtfritt och 
smidigt då det som ska användas appliceras på huden, nackdelen är att stora 
molekyler inte kan passera över huden. Nasal administrering är väldigt 
begränsad och den vanligaste beredningsformen är nässpray. Med 
transdermal läkemedelstillförsel menas applicering av läkemedel på huden 
men skillnaden mellan transdermal och topikal är att transdermal betyder 
upptag av läkemedel genom huden, till exempel från ett plåster eller en salva 
som tränger genom huden och ner till blodkärlen i dermis och kan på så sätt 
ge systemisk effekt medan topikal är att det läkemedel som tillförs på huden 
och ger en lokal effekt just där det har blivit applicerat (1, 2). 
 
Proteinläkemedel har blivit mycket viktigt vid behandling av sjukdomar som 
diabetes, benskörhet och cancer. Dessa sjukdomar kan idag behandlas med 
proteinläkemedel på grund av att utvecklingen av rekombinant DNA teknik 
har gjort att det kan tas fram produktion av rena rekombinanta proteiner. 
Det finns ett stort behov att utveckla säkra tekniker för att få en bra och 
effektiv behandling med dessa proteinläkemedel. Dessa bra och säkra 
teknikerna ska inte bara kunna leverera proteinläkemedel utan även DNA, 
RNA, virus och vacciner. Nackdelen med dessa proteiner är att de flesta har 
kort halveringstid vilket innebär att patienten måste administrera detta 
läkemedel innehållande proteinet flera gånger om dagen och detta kan leda till 
låg och dålig patientföljsamhet vilket inte är bra. Förutom att proteinerna har 
kort halveringstid och det kan uppkomma låg patientföljsamhet kan 
magnedbrytningen ställa till det då vissa proteiner kan ge lokal irritation i 
magtarmkanalen. Proteiner har även dåliga absorptionsegenskaper och det 
beror på att i sin natur är proteiner komplexa molekyler med stora 
molekylvikter, syra-bas sidokedjor och är polära. På grund av den komplexa 
naturen kan det också uppstå stabilitetsproblem vilket gör att proteinerna blir 
svåra att kontrollera, det blir svårt att utforma administreringsformer, till 
exempel tabletter och kapslar, som får alla de egenskaper som kan undvika 
problemen i till exempel magtarmkanalen. Att utveckla transdermal 
läkemedelstillförsel med hjälp av olika tekniker är viktigt för att kunna 
administrera till exempel med proteiner, DNA, RNA, virus och vacciner på bra 
och säkra sätt.  
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Vid undersökning av vilka alternativ som finns när det gäller olika 
administreringsvägar har det visat sig att huden med sin stora yta, och som 
täcker de flesta organ i kroppen som kan vara bra att komma åt att 
administrera, blir en bra administreringsväg att utveckla då huden även 
erbjuder ett tilltalande alternativ för att leverera proteinerna ut i den 
systemiska cirkulationen (1). Huden har en mycket viktigt roll, den täcker och 
skyddar inte bara kroppen för inträde av exogena ämnen utan huden 
förhindrar även att det inte sker någon förlust inifrån av endogena substanser, 
till exempel transdermal utsöndring av vatten. I och med att huden skyddar 
kroppen från inträde av exogena ämnen och förlust av endogena substanser är 
hudens barriär väldigt komplex och stark så att det blir svårt för främmande 
ämnen att ta sig in i kroppen och att endogena ämnen stannar kvar i kroppen.  
 
Det finns ett par parametrar som måste ses över när det gäller transdermal 
läkemedelstransport och det är anatomi, ålder, kön och ras (3, 4). Den 
parameter som är viktigast att se över är ålder. Det finns inga skillnader i 
hudpermeabiliteten mellan åldern 20 till 55 år. Men mellan åldern 60 till 80 
år har det visat sig att det finns signifikanta skillnader. Dessa skillnader kan 
ha lite olika bakomliggande orsaker, det kan till exempel vara så att det finns 
förändringar i sammansättningen av det lipidiska intercellulära strukturerna, 
förändringar av stratum corneums hydratisering, förändringar i mönstret för 
gränsen mellan epidermis och dermis samt att det kan finnas ändringar i 
densiteten av kollagen fibrer i dermis. Andra förändringar som kan inträffa 
vid hög ålder kan vara att det sker en minskning i antalet hårsäckar, 
minskning i antalet och aktiviteten av svettkörtlar samt minskat 
immunförsvar (3). 
 
För att läkemedlen ska kunna ta sig genom huden finns det olika former som 
kan användas och det kan till exempel plåster, kräm, gel, salva eller 
injektioner. Dessa kan verka på olika sätt, till exempel plåster appliceras på 
huden och avger sedan sitt ämne till huden som passerar igenom de olika 
hudlagren. Sedan finns kräm, gel och salva som alla tre stryks på huden och 
de verkar på det stället det appliceras på. När injektioner används så används 
nålar och kanyler som sticks in genom huden och läkemedlet sprutas på så 
sätt in i kroppen och ner till djupare hudlager (5). 
 
Men som alla andra administreringsvägar har huden sin nackdel och det är att 
det yttersta hudlagret är stratum corneum och det består av döda 
keratinocyter (1) och är 10-20µm tjockt (6). Förutom döda keratinocyter 
består stratum corneum av tätt packade staplar av flera lipidlameller i de 
extracellulära domänerna som ger en mycket slingrande och dålig permeabel 
väg, vilket gör det svårt för molekyler att diffundera genom (7). Det här lagret 
är lipofilt och släpper bara genom mycket lipofila molekyler och molekyler 
med låg molekylvikt ner till de djupare hudlagren (1). Till de djupare 
hudlagren hör epidermis som innehåller både stratum corneum, stratum 
lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum och stratum basale (figur 1), 
och det är 20-100 µm tjockt och under det finns dermis som är 1-2 mm tjockt 
(6). Detta innebär att stora proteinmolekyler inte kommer att kunna passera 
huden på egen hand utan olika tekniker måste utvecklas så proteinerna kan få 
hjälp genom det första lagret.  
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Figur 1. En histologibild av hudens lager. (Figuren är omarbetad och från figur 6,3 sid 190 i referens 8). 
 
Olika mekaniska, elektriska och kemiska metoder används för att bryta 
stratum corneums barriär. Till exempel interagerar kemiska 
penetrationsförstärkare direkt med lipiddubbelskiktet, några fysikaliska 
metoder med bland annat mikronålar används för mekanisk störning av 
stratum corneum för injicering av molekyler in i huden. Elektriska metoder 
som till exempel jontofores använder spänningsgradienter för att skapa 
störning eller elektroporering som innebär att huden utsätts för 
högspänningspluser under kortare tid för att öppna kanaler i stratum 
corneum (7). 
 
Människan har i tusentals år applicerat olika ämnen på huden för att få till 
exempel terapeutiska effekter och utvecklingen går hela tiden framåt då det 
behöver tas fram bättre och effektivare sätt att få effekt av de läkemedel eller 
produkter som appliceras. Den största anledningen till satsningen på att 
utveckla transdermal läkemedelstillförsel är att det finns många fördelar om 
jämförelse skulle ske mellan transdermal läkemedelstillförsel och oral och 
parenteral administrering. Några av fördelarna är att första-passage-
metabolismen i levern undviks, smärtsamma injektioner undviks och 
transdermal läkemedelstillförsel kan självadministreras vilket i sin tur kan 
förbättra patientens följsamhet med läkemedlet då vissa patienter kanske har 
problem med oral administrering och tycker att det är obehagligt vid till 
exempel nedsväljning av tabletter (6). Det som är viktigt vid utveckling av 
transdermal läkemedelstillförsel är att läkemedlen som ska användas bör 
varken vara irriterande eller leda till allergiska reaktioner när det appliceras. 
Läkemedlet ska dessutom kunna tränga igenom huden i tillräckliga mängder 
för att kunna ge en önskad terapeutisk effekt (9). Idag finns 19 transdermala 
tillförselsystem för läkemedel som estradiol, fentanyl, lidokain och 
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testosteron. Det finns även kombinationsplåster för preventivmedel och 
hormonbehandling samt jontoforetiska och ultraljudleveranssystem för 
analgesi. 
 
I en översiktsartikel, av Mark et al. 2008 kategoriseras utvecklingen av 
transdermal läkemedelstillförsel i tre generationer (6). 
Till den första generationens transdermala system tillhör geler, salvor och 
plåster. Ämnena som tillförs med första generationens system måste ha 
lågmolekylär vikt, vara lipofila och effektiva vid låga doser. Exempel på två 
produkter som använts med första generationens transdermala system är 
testosterongeler och transdermal spray för östradiolleverans. 
 
Till andra generationens transdermala system tillhör olika kemiska 
förstärkare som ska göra huden mer mottaglig för större läkemedelsmolekyler 
än i första generationen. Inom andra generationen har förutom kemisk 
förstärkare även jontofores och icke-cavitationalt ultraljud utvecklats. Det 
finns tre krav som helst ska uppnås med en förstärkare och det är att den ska 
öka hudens permeabilitet genom att reversibelt störa hornlagrets struktur 
(stratum corneum), att den ska ge till exempel läkemedlet en extra drivkraft 
för transport in i huden och att den ska undvika skador på djupare, levande 
vävnader. Jontofores främsta syfte är att användas som en elektrisk drivkraft 
för att transportera läkemedelsmolekyler över stratum corneum. Jontofores 
ökar även hudpermeabiliteten. 
 
I den tredje generationens transdermala system tas både kunskap och 
tekniker från första och andra generationen tillvara och tredje generationen 
försöker dessa tekniker förbättras ytterligare. I denna generation inriktas det 
ännu mera på att försöka störa stratum corneum mera med flera olika 
tekniker för att få ännu bättre upptag av de stora molekylerna. Målet är hela 
tiden att skydda de djupare vävnaderna från att bli skadade när de olika 
teknikerna ska användas. Förutom utvecklingen av andra generationens 
system finns här utveckling på elektroporering, jetinsprutare, fotomekaniska 
vågor, termisk ablation och mikronålar (6, 10). 
 
Framsteg har setts från första generationens transdermala system, som är 
väldigt enkla och där de olika hjälpteknikerna inte är så avancerade, till andra 
och tredje generationen där mer avancerade tekniker börjat användas för att 
kunna transportera hydrofila molekyler, makromolekyler och vacciner (6). 
 
Utifrån dessa tre generationer har tekniker som kemiska förstärkare, 
jontofores, icke-cavitationalt ultraljud, elektroporering, termisk ablation, 
mikronålar, jetinsprutare och fotomekaniska vågor prövats och håller på att 
prövas och utvecklas för att kunna transportera läkemedel genom stratum 
corneums barriär. De tekniker som är mest använda och håller på att 
utvecklas är tillsättning av kemiska medel, jontofores, mikronålar, termisk 
ablation, injektioner jet och elektroporering. Det man hela tiden strävar efter 
med alla dessa olika tekniker är att de ska vara till hjälp för att kunna 
administrera större proteinmolekyler genom huden. En fördel med att få fram 
sådana här tekniker som kan hjälpa till exempel proteiner från plåster genom 
huden är att det blir kostnadseffektiv för patienten jämfört med parenteral 
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administrering med eftersom plåstren kan självadministreras och detta leder 
till färre besök på till exempel kliniker (1). 
 
 
 
 

2. Syfte 

 
Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka hur tekniker som 
kemiska medel, jontofores, icke-cavitationalt ultraljud, elektroporering, 
termisk ablation, mikronålar, jet insprutare och fotomekaniska vågor kan 
förbättra upptaget av läkemedel genom huden. 
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3. Metod 

 
Litteratursökningen har framförallt genomförts av artiklar som är sökta i 
PubMed mellan 21/1-2013 till 22/1-2013. Sökord som användes var: topical 
preparations, transdermal delivery, patch och ointments. Dessa artiklar var 
dock inget att arbeta med då de inte handlade riktigt om arbetets syfte. Vidare 
sökte jag då på orden jet injectors, electroporation, photomechanical waves 
och non-cavitation ultrasound och då hittades fyra stycken artiklar som 
användes. 
 
Den 24/1-2013 till 12/2-2013 användes funktionen Single Citation Matcher i 
PubMed där resten av artiklarna är hittade. Denna funktion användes för att i 
artiklarna som hittades med sökorden jet injectors, electroporation, 
photomechanical waves och non-cavitation ultrasound hittades intressanta 
referenser och de artiklar från dessa referenser som kändes intressanta och 
innehöll relevanta studier sparades och användes. Denna litteraturstudie 
innehåller fyra originalartiklar och tio översiktsartiklar.  
 
Introduktionen innehåller information från sju artiklar, från boken Medicinsk 
terminologi och från hemsidan 1177. 
 
Figurerna som används i arbetet är omarbetade från artiklar som används i 
litteraturstudien, från en hemsida och från boken Anatomy and physiology 
the unity of form and function av Kenneth S. Saladin (2010). 
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4. Resultat 

 
Teknikerna som har tagits fram, och håller på att tas fram, för förbättring av 
transdermal läkemedelstillförsel har olika egenskaper. Till exempel finns det 
olika typer av kemiska medel som används, det tillsätts värme för bättre 
transport genom stratum corneum, mikronålar för att skapa mikrokanaler, 
högspänningspulser och små injektioner. De fungerar på olika sätt även om 
alla har samma mål att transportera läkemedelsmolekyler snabbt och enkelt 
över stratum corneum. De tekniker som det finns mest resultat kring, som 
håller på att förbättras och som finns ute på marknaden är kemiska medel, 
jontofores, mikronålar (fasta, ihåliga och vattenlösliga), termisk ablation, 
jetinsprutare, elektroporation, icke-cavitationalt ultraljud och fotomekaniska 
vågor. De olika teknikerna har kommit olika långt i tillverkningen. 
 
 
4.1 Kemiska medel 
Kemiska medel, även kallade förstärkare, är en teknik som studeras och 
används för att övervinna hudens barriärer. Några exempel på effektiva 
förstärkare finns inom grupperna: alkoholer, polyalkoholer, aminer och 
amider, terpener, fettsyror och deras estrar (1, 3). Kemiska medel anses bra 
eftersom de riktar effekterna så att hudens permeabilitet ökar men irritation 
och skador i djupare hudlager undviks (6). Skulle det uppstå hudirritation av 
något kemiskt medel måste övervägning av byte göras. Det finns två stycken 
ämnen som används i mycket mindre mängder i dagens lägen än på 1970 talet 
då det nu visat sig att de är mycket hudirriterande och det är dimetylsulfoxid 
och dimetylacetamid. Kemiska medel är alltså hjälpämnen som kan användas 
som förberedelse på huden innan läkemedlet ska appliceras. Först appliceras 
det kemiska hjälpämnet, till exempel en förstärkare som förändrar stratum 
corneums lipidstruktur och med det minskar stratum corneums 
barriäregenskaper och istället ökar permeabiliteten för det läkemedel som ska 
användas. Efter det kemiska medlet appliceras läkemedlet och då i form av 
antingen plåster, kräm eller injektion (1, 3). 
 
Alkoholer som penetrationsförstärkare kan delas upp i kortkedjiga alkoholer, 
långkedjiga alkoholer och polyalkoholer. Kortkedjiga alkoholer innehåller 
enkelomättade alkoholer. Dessa alkoholer passerar snabbt genom huden och 
måste därför användas i relativt höga koncentrationer, ca 10-40 %. Men när 
koncentrationen ska väljas måste det tas hänsyn till att gränsen mellan ökad 
effekt och irriterande effekt på huden är väldigt liten. Långkedjiga alkoholer 
kan användas i lägre koncentrationer och fortfarande uppnå samma effekt 
som kortkedjiga alkoholer. Polyalkoholer används ofta tillsammans med 
Azone® för att få bättre effekt. I gruppen polyalkoholer ingår alkoholer med 
två eller flera OH-grupper, till exempel propen glykol, glycerol, 
polyetylenglykol och dexpantenol. Det har visat sig att det bara behövs en liten 
mängd av dessa förstärkare för att få ökad hudpermeabilitet utan 
hudirritation (6).  
 
I gruppen aminer och amider som penetrationsförstärkare finns urea som är 
en förstärkare som upprätthåller hudens fuktighet och på så sätt kan öka 
penetrationen av flera läkemedel, ett exempel är steroider. I denna grupp 
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finns även den första förstärkaren som identifierats i klassen amider och det 
är substansen dimethylacet amid. Men denna amid är även den mest 
irriterande för huden och används därför inte längre. Så istället för att 
använda förstärkare med den substansen har amider med långa alifatiska 
kedjor, fler metyl, metoxi, butylandisobutyl derivat av N-dodecylacetamide 
visat sig vara effektiva att använda. 
Azone ® (laurokapramdodecylazacycloheptane-2-on) ingår i gruppen aminer 
och amider och är ett ämne som har en särskild status bland alla kemiska 
medel. Den statusen har uppkommit av att Azone ® har visat sig vara en 
effektiv promotor för genomträngning av stratum corneum. Azone ® är en av 
de mest intensivt studerande penetrationsförbättrare. Det har visats att Azone 
® ofta används för att ge en förstärkt effekt hos vissa läkemedel som används 
för transdermal administrering och några av dessa läkemedel är haloperidol, 
nitroglycerin, nifedipin, diklofenak, metoprolol och diazepam. 
 
Terpener är en förstärkare som finns i stor utsträckning i kosmetiska och 
farmaceutiska preparat. Vid jämförelse av Azone® och gruppen 
dimetylsulfoxid är irritationen av huden mindre intensiv vid applicering av 
terpener. 
 
Utvecklingen av fettsyror och deras estrar som penetrationsförstärkare har 
studerats intensivt och genom forskning har det kommit fram att fettsyror och 
deras estrar tolereras väl av huden. De påverkar både lipidiska och 
proteinkomponenten i stratum corneum (3).  
 
 
4.2 Jontofores 
Jontofores har i stor utsträckning använts för läkemedelstillförsel inom 
sjukgymnastik där jontofores visats vara framgångsrik. Tekniken går ut på att 
det sker en applicering av mild ström (cirka < 0,5mA/cm2 av huden) i 
pulserande eller kontinuerlig form för att driva in läkemedelsmolekyler in i 
huden, se figur 2. Just på grund av att det är en framgångsrik teknik inom 
sjukgymnastiken har man börjar utreda om jontofores även kan användas för 
att förbättra transdermal tillförsel av läkemedel (1). Vid användningen av 
jontofores vid transdermal läkemedelstillförsel skulle det gå till så att det 
protein som ska användas för tillförsel placeras under en elektrod, proteinet 
och elektroden har samma polaritet. Eftersom de har samma polaritet blir det 
så att när strömmen tillsätts till elektroden stöts proteinet bort från 
elektroden och driver in i hudlagren. Skulle det göras en jämförelse av dessa 
olika tekniker som finns för att komma över stratum corneum snabbt och 
säkert ser man att nästan alla tekniker ökar hudpermeabiliteten och det gör 
visserligen jontofores också men inte alls lika mycket som de andra 
teknikerna. Jontofores främsta uppgift är att ge en elektrisk drivkraft för 
transport av läkemedel över stratum corneum. Det finns även utveckling av 
jontoforetiska plåster som ska likna de konventionella depotplåster som finns 
på marknaden idag. Det finns två stycken jontoforetiska plåster som har blivit 
godkända av Food and Drug Administration (FDA) och det är LidoSite ™, som 
ska ge snabb lokal tillförsel av lidokain för snabb dermal anestesi, och Ionsys 
™, som ska ge systemisk tillförsel av fentanyl och detta ska göra så att 
patienter får en snabb smärtlindring av postoperativ smärta och ska vara ett 
alternativ till morfinpumpar. Det finns ett jontoforetiskt plåster som är under 
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utveckling och det är Zecuity™, som ska vara ett elektriskt understöd för 
tillförsel av sumatriptan som är ett antimigrän läkemedel (11). 
 
I en studie av Mark et al. 2008 har det visat sig att vid kombination av 
jontofores drivkraft med någon annan metod, till exempel termisk ablation 
eller med kemiska medel, som ökar hudens permeabilitet kommer jontofores 
bli en mycket användbar teknik inom transdermal läkemedelstillförsel. Varför 
jontofores blir en mer användbar teknik vid kombination med andra tekniker 
är för att jontofores har en begränsning för leverans vid en viss 
molekylstorlek, molekylerna ska vara runt 10-15 kDa. Idag är jontofores 
främsta användning behandling av hyperhidros (överdriven svettning). Det 
finns även exempel på ett hormon som administreras bra med hjälp av 
jontofores och det är luteiniserande hormon som används vid behandling av 
både prostatacancer och infertilitet. Insulin är ett exempel på molekyl som är 
svår att leverera med jontofores på grund av sitt pH värde (1). 
 

 
 
 
Figur 2. Visar hur principen av hur jontofores fungerar. Laddade läkemedelsmolekyler drivs in i huden 
med hjälp av ström som tillsätts till de elektroder som sätts på huden. De mörkblå ringarna är laddade 
läkemedelsmolekyler och de ljusblå ringarna är motjoner. (Figuren är omarbetad från figur 1 i referens 
1.) 
 
 
4.3 Mikronålar 
En teknik som har fått mycket uppmärksamhet och som studeras och 
utvecklas är mikronålar (1). Mikronålar är mycket korta nålar som används 
för att smärtfritt tränga genom huden och på så sätt öka huden permeabilitet 
och kan ge både lokal och systemisk effekt av de läkemedel som ska användas. 
När denna teknik används kan en mängd molekyler och proteiner få en 
förlängd frisättning om de appliceras från plåster efter att mikronålarna 
öppnat upp i stratum corneum. Förlängd frisättning blir det dels för att det tar 
tid för stratum corneum att återgå till sin normala struktur efter att 
mikronålarna använts och sedan bidrar plåstret till att det bli förlängd 
frisättning eftersom det sitter på under en längre tid än vid injektion och det 
ger en jämnare frisättning av läkemedlet. Mikronålarna öppnar alltså upp små 
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mikrokanaler i stratum corneum så att läkemedelsmolekylerna aktivt kan 
driva in i huden (6, 12). Mikronålarna kan vara så effektiva att när proteinerna 
har passerat stratum corneum via dessa kanaler kan de ta sig till nedre 
epidermis och sedan därifrån diffundera ut i kapillärerna till resten av 
kroppen (1).  
 
Det finns studier av Wang et al. 2006 där det har gjorts en handdriven, 
roterande penetrationsenhet som är tänkt att hjälpa till vid införandet av 
mikronålarna där djupet av nålens penetrering in i huden kan kontrolleras. De 
flesta läkemedel idag appliceras som topikal formulering eller i form av plåster 
på hudytan där läkemedelsföreningen sedan kan diffundera in i huden. Som 
tidigare nämnts måste alla molekyler diffundera genom stratum corneum 
vilket inte alla molekyler kan naturligt och då kan nålarna vara till hjälp. Det 
finns studier som gjorts på människor och de visar att mikronålarnas 
insättning varit smärtfri (1).  
 
Det har gjorts en in vivo studie av Wang et al. 2006 på hårlösa råttor där 
undersökningen gick ut på att testa effekten på den handdrivna, roterande 
enheten som införde mikronålar in i råttorna, samma borranordning som 
används på människor. Syftet med denna handdrivna borranordning var att 
se om kraften vid insättning av nålen kunde bli jämnare och förväntningarna 
var att se om borranordningen skulle orsaka mindre huddeformation än om 
nålen skulle tryckas in i huden med hjälp av fingret. Råttorna som användes 
till denna undersökning var friska, vuxna hårlösa råttor som vägde 280-410 
gram. Syftet med undersökningen var att testa förmågan hos mikronålar att 
leverera insulin till lägre blodglukosnivåer i diabetiska djur. För att se om 
detta fungera skapades diabetiska råttmodeller. Råttorna som ingick i 
undersökningen injicerades med 100 mg/kg streptozotocin och detta 
förstörde deras pankreas celler. Sedan verifierades diabetes genom att mäta 
blodsockernivåerna. Under själva försöket bedövades råttorna med uretan 
(200 mg/ml i fosfatbuffrad saltlösning (PBS), 1,3 g/kg) men efter att försöket 
var klart avlivades de med intraperitoneal injektion av beuthanasia (390 mg 
pentobarbitalnatrium 50 mg fenytoinnatrium/ml, 1 ml/10 lb kroppsvikt). De 
ställen på huden där nålarna hade blivit insatta studerades sedan med 
mikroskop för att se om huden hade blivit skadad efter insättningen. I 
mikroskop efter införandet kunde det ses hål med diametern 100 till 300 µm 
avbildas men dessa hål försvann från råtthuden efter 10-20 minuter. Det såg 
alltså att denna borranordning minskar hudens deformation när nålen förs in 
och att nålens djup in i huden kan kontrolleras vilket är en bra fördel med 
denna borranordning. En nackdel med anordningen är att det är svårt att 
använda den vid införande av flera nålar samtidigt (12).  
 
I en studie av Li Wei-Ze et al. 2010 skulle det undersökas om mikronålar med 
längden 70-80 µm kunde användas för att förbättra transporten av 
galantamin (GAL), en hydrofil molekyl, över huden på hud av hårlösa råttor. 
Detta försök gjordes genom att nålarna fick tryckas in i huden med hjälp av 
handen med kraften 7,0 N. Denna undersökning gjordes inte när råttorna 
levde utan de avlivades genom dietyleter inhalation. Därefter avlägsnades den 
huddel som skulle användas, i detta fall buken. Buken tvättades grundligt med 
fysiologisk saltlösning och allt överskott av fett togs bort ordentligt och huden 
sträcktes ut hårt mot ett frigolit stöd så inte nålarna skulle bli skadade. Efter 
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det började huden förbehandlas med mikronålarna och nålarna blev intryckta 
genom huden två till tre gånger. Efter förbehandlingen injicerades galantamin 
i en volym som var förutbestämt och som resultat av undersökningen visade 
det sig att mängden galantamin ökade signifikant med förbehandlingen av 
mikronålarna än de kontrollbitar av huden som inte blev förbehandlade med 
mikronålar (13). 
 
I samma studie av Li Wei-Ze et al. 2010 gjordes en humanstudie där syftet var 
att se hur långt ner i stratum corneum ett färgämne kunde ta sig efter 
förbehandling med mikronålar. I studien användes färgämnet EvansBlue som 
används i kliniska tester för att få en uppskattning av plasmavolymen. 
EvansBlue används alltså som en markör för att se bildningen av mikroporer i 
huden efter nålarnas insättning. Försökspersonerna som ingick i studien var 
tre frivilliga med kravet att de hade frisk hud och de var i åldern mellan 22 och 
30 år. Huden som användes var underarmen på personerna och den torkades 
noggrann med 70 % etanol och nålarna steriliserades genom nedsänkning i 70 
% etanol under 15 minuter. Efter behandlingen med etanol infördes nålarna in 
i huden med en kraft på ungefär 7,0 N under 1 minut. För att behålla nålhålet 
och störningen i stratum corneum slipades huden under 1 minut med en fil. 
Därefter behandlades huden med 0,4 % EvansBlue i fysiologisk saltlösning. 
Denna lösning fick sedan vara kvar på huden och efter 30 minuter tvättades 
huden av och överskottet av färgämnet avlägsnades. Efter det kunde 
förekomsten av mikroporer i huden ses som blå prickar i huden efter 
EvansBlue och för att kunna se dessa blåa prickar i huden användes en 
digitalkamera (13). 
 
4.4.1 Ihåliga och fasta mikronålar 
Det finns två typer av mikronålar, ihåliga och fasta, se figur 3a, b och d på sida 
13 och 14. Dessa två används för behandling idag men forskning pågår för att 
ytterligare förbättra nålarna. Ihåliga mikronålar har visat sig vara lite svårare 
att använda än fasta mikronålar och det kan bero på att läkemedlen inte når ut 
som de ska från de ihåliga när nålen väl är i till exempel dermis då 
dermislagret försvårar frisättningen från den ihåliga nålen. Ihåliga mikronålar 
har ett öppet hål vid nålspetsen vilket gör att själva nålspetsen blir trubbigare 
vilket försvårar införandet in i huden. Med de fasta mikronålarna har det 
rapporterats goda resultat vid beläggning av ett protein eller en 
läkemedelsformulering på nålen (1).  
 
Proteinläkemedel ökar snabbt inom farmaceutiska behandlingar och det är 
främst proteinläkemedel som peptider, proteiner och även framtida 
behandling med DNA och RNA som det handlar om. För att leverera 
proteinläkemedel enkelt och säkert in i huden håller det på att utvecklas en 
belagd mikronål. I en studie av Gill et al. 2007 har det utvecklats en rätt enkel 
och kontrollerad metod för beläggning av proteiner, DNA, virus och 
mikropariklar på mikronålen för att de sedan snabbt ska kunna levereras in i 
huden. Nålen doppas då i denna beläggning innan insättningen sker i huden 
av mikronålen. När det gäller dessa biotekniska läkemedel, proteiner, DNA, 
virus och mikropartiklar, är den orala administreringsvägen helt uteslutet på 
grund av dålig absorption, enzymatisk nedbrytning och låg biotillgänglighet. 
Detta kan då bli problematiskt för då måste de biotekniska läkemedlen ges via 
parenteral administrering med kanyler som då kräver expertis för leverans av 
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dessa läkemedel. Därför är just transdermal tillförsel ett attraktivt alternativ 
för tillförsel av proteiner, DNA, virus och mikropariklar eftersom metoderna 
oftast är lätta att använda, säkra och smärtfria (14). 
 
4.4.2 Vattenlösliga mikronålar 
Förutom fasta och ihåliga mikronålar sker en utveckling av mikronålar som 
görs av vattenlösliga polymerer, se figur 3 c sida 13. Målet med dessa är att de 
ska lösa sig i huden under en tidsperiod som handlar om några minuter och 
på så sätt avge läkemedlet utan att lämna några medicinska spår efter sig (6). 
Tanken med upplösta mikronålar är att de ska kunna ge behandling på ett 
säkert och smärtfritt sätt, de ska vara ett alternativ till vanliga injektionsnålar. 
För att få förlängd frisättning av ett läkemedel i dagsläget används först 
mikronålarna som öppnar upp kanalerna i huden och sedan appliceras det ett 
plåster som avger läkemedlet. Denna upplösningsbara mikronål ska kunna 
ersätta både den fasta mikronålen och plåstret. Men mycket utveckling av 
dessa nålar kvarstår. Tillverkningen av de upplösta mikronålarna har fyra 
stycken materialkriterier som tillverkarna försöker uppnå för att nålarna ska 
kunna användas för självadministrering av proteinläkemedel. De fyra 
kriterierna är att tillverkningen ska ske med försiktighet för att undvika 
skador på till exempel känsliga biomolekyler som används, nålarna ska ha 
tillräcklig mekanisk hållfasthet för införandet i huden och de ska ha en snabb 
upplösning av säkert material, och med säkert material innebär det att 
läkemedlet ska kunna lösas upp i huden och inte innehålla några farliga 
ämnen för kroppen, samtidigt som de har en fördröjd frisättning av 
läkemedlet.  
 
I en studie av Lee et al. 2008 har det framkommit att det finns två 
polysackarider som har varit bra att använda vid tillverkningen och de 
polysackarider som tagits fram är karboximetylcellulosa och amylopektin. 
Dessa två är framtagna utifrån de fyra kriterierna och är bra för att de är 
mycket vattenlösliga och på så sätt upplöses de snabbt i huden. I studien 
gjordes vattenlösliga mikronålar av dessa två polysackarider och dessa nålar 
innehöll då vattenlösningar av karboximetylcellulosa och amylopektin. 
Vattenlösningarna fylldes sedan i de formar som används vid tillverkning av 
mikronålar och därefter fick lösningarna torka. Som ett resultat efter 
torkningen visade det sig att karboximetylcellulosa med hög viskositet tog 
längre tid att torka och producerade mikronålar som krympte kraftigt under 
torkningen vilket inte är bra när den sedan ska insättas i huden för det 
kommer inte gå att använda den och frisättningen kommer inte ske som den 
borde medan det kunde ses att amylopektin torkade i bra takt och tillräckligt 
mycket för att kunna användas bra och säkert (15). 
 
Det finns ett antal produkter baserade på mikronålar som befinner sig i fas 2 
eller fas 3 i kliniska prövningar där förväntningarna är stora och det som ska 
undersökas är om mikronålar kan göra det möjligt att på ett tillgängligt, 
bekvämt och säkert sätt kunna behandla sjukdomar som hittills saknar 
behandlingsalternativ (11). 
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Figur 3. Mikronålar i olika former. I figur 3a har fasta mikronålar använts för att skapa kanaler i stratum 
corneum och efter att nålarna tagits bort appliceras det ett plåster med de läkemedel som ska användas 
och de frisätter läkemedlet ner till hudlagren. I figur 3b används också fasta mikronålar men dessa är 
doppade i läkemedlet först och sedan tillsatta till huden för att avge läkemedlet. I figur 3c är det 
vattenlösliga mikronålar som sätts dit på samma sätt som de fasta bara att de vattenlösliga löser upp sig 
allt eftersom de avger läkemedlet. I figur 3d används ihåliga mikronålar och det syns att det är ihåliga 
för det är bara denna som har en öppning längs ner på nålen. Vid användning av dessa kan en anordning 
med läkemedlet som ska användas fästas vid nålarna och då fylls nålarna på hela tiden med de 
läkemedel och på så sätt kommer det in genom huden. (Figuren är omarbetad från figur 2 i referens 1.) 
 
 
4.4 Termisk ablation 
Termisk ablation har utvecklats vilket betyder att huden utsätts för hög värme 
under en kort period, det handlar om någon bråkdel av en sekund. Altea 
Therapeutics (Atlanta GA) har utvecklat en Passet® lapp som består utav ett 
metalliskt filament och när detta filament blir utsatt för en elektrisk puls 
omvandlas den pulsen till värmeenergi och genom mikroelektroderna som är 
kopplade till filamentet blir stratum corneum stört på grund av 
värmetillsättningen, se figur 4. Det som också händer med huden är att denna 
teknik skapar små mikrokanaler genom stratum corneum som ett stort antal 
läkemedelsmolekyler kan passera och ta sig djupare i hudlagern. Fördelen 
mad denna metod är att så fort ablationen är klar börjar hudens 
läkningsprocess ta fart och det blir därför ingen skada på något av de djupare 
hudlagren. Det finns data där denna teknik har använts för införande av flera 
molekyler in i huden och det är bland annat från paratyroidhormon, 
interferon-α och hepatit B-antigen. Dessa införs idag med hjälp av termisk 
ablation. Dessutom pågår kliniska prövningar för leverans av basinsulin och 
vissa andra läkemedel med hjälp av denna teknik (1). 
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Figur 4. Termisk ablation går då ut på att det används en värmekälla som avger värme till de elektroder 
som finns i anordningen som sedan skapa kanaler i stratum corneum. Ovanpå värmekällan finns den 
läkemedelsformulering som ska användas och när dessa kanaler skapats frisätts läkemedlet och kan via 
anordningen nå in till huden. (Figuren är omarbetad från figur 3 i referens 1.) 
 
 
4.5 Jetinsprutare 
Vid användning av jetinsprutare används ett munstycke som placeras 
vinkelrätt mot huden. Munstycket appliceras på huden med hjälp av tryck från 
handen som gör att munstycket suger fast på huden. När munstycket sedan är 
på plats så frisätts läkemedelsformuleringen från munstycket med hjälp av ett 
tryck, som uppstår genom att med hjälp av fingret trycka 
läkemedelsformuleringen ner som ungefär med en spruta, som har en 
tillräcklig kraft för att kunna tillföra läkemedlet genom stratum corneum och 
ner till djupare vävnader för att sedan gå ut i blodet. I utvecklingen av 
jetinsprutare har det visat sig att metoden är väldigt effektiv och den har 
använts för tillförsel av makromolekyler såsom insulin, humant 
tillväxthormon och vacciner genom huden med goda resultat.  
 
I en studie av Elsemiek et al. 2011 gjordes det en undersökning med insulin 
där målet var att se om administrering med jetinsprutare var bättre och 
effektivare än administrering med vanlig insulinpenna. 18 stycken friska 
frivilliga deltog i en randomiserad dubbelblind studie. Deltagarna skulle inte 
behandlas med någon kronisk medicinering samtidigt som undersökning 
pågick och de skulle antingen ha typ 2-diabetes i släkten eller ha en historia av 
kardiovaskulära händelser. Undersökningen utfördes i ryggläge i en 
temperatur mellan 22-24 ºC. Vid ryggläge infördes två katetrar intravenöst, 
ena katetern infördes i en ven för blodprovstagning och den andra i en annan 
ven på andra armen för administrering med 20 % dextros. Efter det fick alla 
deltagarna både insulin med dosen 0,2 enheter/kg kroppsvikt och en 
jämförbar volym av placebo-lösning. Det försökspersonerna fick vid första 
tillfället var insulinet administrerat med jetinsprutare och placebo som var 
administrerat med insulinpennan. Vid ett annat tillfälle fick 
försökspersonerna istället insulinet administrerat med insulinpennan och 
placebo administrerat med jetinsprutning. Som ett resultat efter 
administrering av insulinet visade de sig att jetinsprutning ökade 
insulinabsorptionen och fördelade insulinet över en större yta än insulin 
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injicerat med vanliga insulinpennan, se figur 5. Dessutom sågs det att insulin 
administrerat med en jetinsprutare minskade den totala varaktigheten av 
hyperinsulinemi och minskade insulinverkan med 30-40 minuter jämfört vid 
administrering med den vanliga insulinpennan. Administreringen med 
jetinsprutare tolererades väl av alla deltagare men vissa tyckte att det var 
obehagligt när trycket tillsattes när insulinet skulle föras in i huden (1, 16). 
 

 
 
Figur 5. Visar de två olika sätten att tillförs insulin. Figuren till vänster visar insprutning via en vanlig 
insulinpenna där det syns att allt insulin tillförs till samma ställe. Figuren till höger visar tillsättning av 
insulin med en jet insprutare där insulinet blir utspritt till ett större område i huden. (Figuren är 
omarbetad från en figur i referens 16.) 
 
 
4.6 Elektroporation 
Elektroporation används för att störa strukturerna i lipiddubbelskiktet i 
huden och det görs med hjälp av korta högspänningspulser, se figur 6 sida 17, 
(6) under korta löptider, det handlar om någon bråkdel av en sekund. Detta 
tenderar att öka permeabiliteten hos membranet, stratum corneum. Genom 
att kombinera denna teknik med andra till exempel jontofores har det visat sig 
att det kan levereras signifikant höga nivåer av både proteiner och peptider 
(1).  
 
Det har gjorts en in vivo studie av Hallengärd et al. 2011 med elektroporering 
där det skedde en inducering av plasmider i möss för att se om 
immunförsvaret ökade efter immunisering med plasmider. Antalet möss som 
var med i undersökningen var åtta till tio stycken, mössen var fem till nio 
veckor gamla. De immuniserades vid veckorna 0, 4 och 8 med en plasmid som 
kodar för antigenet HIV-1 p37GagB. Mössen immuniserades med detta 
antigen antingen med intradermal injektion, antigenet injicerades inne under 
huden, med hjälp av elektroporation eller med intramuskulär injektion, 
injektion direkt i muskel, utan hjälp av elektroporation. Resultatet av studien 
visar att mössen fick ett starkare immunförsvar vid intradermal injektion än 
vid intramuskulär injektion och det kunde utläsas utav ett protokoll med 
upprepade intradermala immuniseringar, med hjälp av elektroporation. 
Protokollet visade att med korta immuniseringsintervall med intradermal 
immunisering uppstod ett starkare och långvarigare immunförsvar (2, 18).  
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Figur 6. Elektroporation går till så att det läggs till en högspänningskälla på huden som ger ifrån sig 
högspänningspulser som gör att stratum corneum störs. Efter störningen appliceras ett plåster med till 
exempel de läkemedel som ska administreras. (Figuren är omarbetad från figur 3 i referens 1.) 
 
 
4.7 Icke-cavitationalt ultraljud 
Ultraljud som kan ge både mekaniska och termiska störningar används för att 
påverka celler och vävnader för biomedicinska behandlingar, till exempel till 
trans-membran läkemedelstillförsel (transdermal). Icke-cavitationalt ultraljud 
stör stratum corneum genom att huden värms upp under någon mikrosekund 
och då bildas det svängningar som gör att hudens permeabilitet ökar och 
läkemedelsmolekylerna kan passera det första lagret. Denna behandling kan 
pågå i flera timmar utan att skada de djupare vävnaderna (6).  
I en studie av Maxwell et al. 2012 studerades en nano-komposit film av 
kolnanorör, denna nano-komposit skulle användas som en optoakustisk källa. 
Denna källa utformades för att kunna ha hög optisk absorption, effektiv 
värmetransduktion och hög värmeutvidgning. Syftet med studien var att se 
om denna optoakustiska källa kunde tillföra tillräckligt med värme för att 
framkalla chockvågor till trånga ställen, till exempel till huden med alla dess 
celler som gör att det blir trångt för läkemedelsmolekyler att passera. 
Resultatet efter prövningen visade att det blev störningar i huden så att 
molekyler av olika slag och storlekar kunde passera. En sådan här studie 
visade att icke-cavitationalt ultraljud kan bli ett mycket bra verktyg för 
ultraljud terapi av celler, blodkärl och vävnader (19). 
 
 
4.8 Fotomekaniska vågor 
Fotomekaniska vågor är en fysikalisk metod och är också ett sätt att öka 
permeabiliteten i stratum corneum. Detta görs med hjälp av ett högt tryck 
som genereras av lasrar, se figur 7 sida 18.  
 
Det har visats sig i människostudier av Gopinathan et al. 2003 att transporten 
av makromolekyler kunde underlättas i den viabla epidermis med hjälp av 
fotomekaniska vågor med vatten som kopplingsmediet. Genom att använda 
denna teknik har det även visat sig att den ökade permeabiliteten hos stratum 
corneum är övergående och att barriärfunktionen återhämtar sig efter 
bestrålningen av laser. Fördelen med dessa fysikaliska metoder är att 
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hudirritationer och allergiska reaktioner minskas. I studien ingick sju 
deltagare där patienterna utsattes för fotomekaniska vågor på underarmen 
och sedan har biopsier gjorts direkt efter exponering med dessa vågor och det 
har fått goda resultat. För att verkligen se hur dessa fotomekaniska vågor 
påverkar stratum corneum gjordes undersökningar och mätningar på fulltjock 
människohud som låg lagrade i frysen tills de skulle användas. Innan 
experimentet tinades huden upp i rumstemperatur. Dessa huddelar utsattes 
för en enda fotomekanisk våg även här med vatten som kopplingsmediet, 
sedan togs biopsierna direkt efter förbehandlingen av fotovågorna (10). Det 
har gjorts en studie av Ando et al. 2012 där syftet med studien var att 
undersöka om råttor med ryggmärgsskada kunde återfå motorisk funktion vid 
behandling av små störande RNA (siRNA) som levererades via fotomekaniska 
vågor. Råttorna som användes fick fri tillgång på vatten och mat innan 
studiens start. För att kunna se och utvärdera spridningsegenskaperna hos 
fotomekaniska vågor genom den spinala vävnaden avlägsnades ryggmärgen 
från en råtta. Fem dagar efter behandlingen med siRNA på de råttor som hade 
ryggmärgskada kunde en avsevärd förbättring i motorisk funktion ses (20). 
 

 
 
Figur 7. Figuren visar ett av sätten som fotomekaniska vågor kan användas för tillförsel av läkemedel. 
Först appliceras ett munstycke på huden som är som en behållare med vätska i som gör att vågorna 
uppstår. Sedan kan läkemedelsformuleringen användas så som i figuren att laserstrålar tillsätts och då 
frigörs läkemedelsmolekylerna och blandas med vätskan och sedan uppstår de fotomekaniska vågorna 
som driver läkemedlet in i huden. Ett annat sätt är att ta bort läkemedelsformuleringen och bara tillsätta 
laser så att vågor uppstår och stör stratum corneum, sedan tas anordningen bort och läkemedlet 
appliceras. (Figuren är omarbetad från figur 1d i referens 10.) 
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5. Diskussion 

 
Från flera tusentals år tillbaka i tiden fram till idag har människor använt 
olika administreringssätt och olika läkmedel för att bota och lindra 
sjukdomar. Men det finns ett behov att utveckla och förbättra de tekniker som 
används till läkmedelstillförsel. Det gäller då utveckling av alla 
administreringssätt, till exempel oral administrering, parenteral 
administrering, topikal administrering och nasal administrering. Syftet med 
litteraturstudien var att undersöka hur tekniker som kemiska medel, 
jontofores, icke-cavitationalt ultraljud, elektroporering, termisk ablation, 
mikronålar, jetinsprutare och fotomekaniska vågor kan förbättra upptaget av 
läkemedel genom huden. Därför fokuserar detta arbete på transdermal 
administrering av läkemedel. 
 
När det blev aktuellt att börja använda huden som en administreringsväg, en 
stor vinst med att tillföra läkemedel via huden är att förstapassage 
metabolismen i levern undviks, blev den största svårigheten att få alla 
läkemedel att passera genom det första hudlaget, stratum corneum. Det finns 
två sätt att applicera läkemedel på huden så att läkemedelsmolekylerna får 
diffundera genom huden och det är med hjälp av topikal tillförsel eller 
transdermal tillförsel. Som redan beskrivits är topikal tillförsel lokalt 
verkande med salvor, krämer och plåster medan transdermal tillförsel verkar 
genom att det används tekniker som hjälper läkemedelsmolekylerna att 
passera genom huden för att sedan nå blodomloppet. Transdermal 
läkemedelstillförsel har gjort stora och viktiga framsteg vad gäller 
utvecklingen av tekniker för att öka passagen genom huden men det finns 
fortfarande mycket att utveckla både när det gäller säkerhet och effektivitet av 
dessa tekniker. 
 
Kemiska medel anses vara bra att använda som förbehandling och störning av 
huden, stratum corneum, eftersom de riktar effekterna så att hudens 
permeabilitet ökar samtidigt som irritation och skador på de djupare 
hudlagren undviks. Detta är önskvärt, men det måste hela tiden ske kontroller 
och observationer med dessa kemiska medel då de kan börja framkalla 
hudirritation. Till exempel dimetylsulfoxid och dimetylacetamid som 
användes mycket på 1970 talet men som idag inte alls används i samma 
utsträckning och samma volymer eftersom dessa har visat sig ge upphov till 
hudirritation. Utvecklingen går framåt med nya kemiska medel som kanske är 
bättre och skonsammare att använda. Det som är skönt och bekvämt för 
patienten med kemiska medel är att det kan självadministreras i hemmet och 
att det till exempel inte behöver användas några injektioner som många kan 
uppleva som obehagliga.  
 
Jontofores har börjat användas i större utsträckning inom tillförsel av 
läkemedel men är fortfarande en väldigt begränsad teknik som inte kan 
leverera hur stora molekyler som helst och måste därför kombineras med 
någon annan teknik till exempel kemiska medel. På så sätt är jontofores inte 
en bra teknik att använda just nu då inte så många läkemedel kan tillföras.  
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Tekniken med mikronålar kanske många känner viss oro för att använda 
eftersom det blir liknande som att använda injektioner och vissa kanske inte 
alls tycker om behandling med injektioner. Men humanstudier har visat att 
mikronålarna med sina korta nålar sätts in smärtfritt i huden och är väldigt 
effektiva att använda trots den korta nålen. När det gäller studier av 
administrering av läkemedel som får hjälp att passera stratum corneum med 
mikronålar finns det i denna litteraturstudie flera djurstudier än 
humanstudier och det är medvetet eftersom nålarna till människor måste 
utvecklas ytterligare än de som används idag och det är därför som 
effektiviteten och säkerheten måste utredas vidare. Det som är bra med 
mikronålarna är precis som med kemiska medel att de kan vara 
självadministrerat, fast det beror lite på vilket läkemedel som ska 
administreras och vilken nål som då är bäst att använda. Det finns tre olika 
mikronålar och det är fasta, ihåliga och vattenlösliga mikronålar. De fasta 
nålarna är det vanligaste som används idag och studier visar att det finns 
några alternativ med dessa. Beroende på vart i huden till exempel läkemedlet 
ska verka kan antingen läkemedelsformuleringen appliceras direkt på 
nålspetsen via beläggning av, till exempel proteiner, DNA, virus och 
mikropartiklar (14), eller också kan nålen användas först för att sedan 
applicera ett plåster med läkemedlet på det stället som nålen använts. Rent 
logiskt är den fasta nålen bäst att använda idag utav de tre nålarna eftersom 
den redan används mest och den har visat sig säker och effektiv att använda. 
Den ihåliga mikronålen har visat sig vara svårare att använda än den fasta och 
det beror på hålet som finns i nålspetsen som vid insättning i huden kan bli 
blockerad av till exempel någon cell eller liknande och stoppar då upp 
läkemedlet som ska komma ut ur nålen. Detta kan då skapa problem då inte 
allt läkemedel blir tillfört till kroppen. Sist finns då upptäckten med den 
upplösta mikronålen, denna nål är fortfarande på forskningsstadiet och det är 
väldigt viktigt att nålarna inte innehåller några farliga ämnen då de ska 
upplösas i huden och på så sätt avge läkemedelsformuleringen. I studien av 
Lee et al. 2008 togs det fram två polysackarider som uppfyllde kriterierna för 
bra och säker tillverkning av dessa nålar (15). Men det känns inte säkert och 
bra att använda de upplösta mikronålarna på människa idag med tanke på det 
inte finns så mycket dokumenterat än om effekter.  
En diskussion som förekommit i samband med mikronålarnas användning är 
sterilisering av dessa nålar före och efter användning. Det finns några som 
uttrycker oro i denna fråga och andra menar på att mikronålarna bara stör 
stratum corneum och att då är inte steriliteten något obligatoriskt krav (1). 
Detta diskussionsämne är främst i länder där det är störst risk för infektioner 
och liknande. 
 
Termisk ablation är under utveckling, men det finns några få 
läkemedelsmolekyler som förs in i huden idag med hjälp av denna teknik och 
det är molekyler från paratyroidhormon, interferon-α och hepatit B-antigen. 
Men som tidigare nämnts så pågår det kliniska prövningar för att se om 
termisk ablation även ska kunna leverera basinsulin men än så länge är det 
bara de tre ovannämnda läkemedlen som tillförs med denna teknik. Detta gör 
att termisk ablation kommer att behöva studeras och utvecklas några år till 
innan den kan användas effektivt och säkert för flera läkemedelsmolekyler. 
Trots att denna teknik innebär att mikronålar finns i anordningen för att 
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kunna skapa kanaler har mikronålarna visat att dessa sätts in i huden utan 
större smärta eftersom de är väldigt korta och bara går igenom det första 
lagret, stratum corneum. När denna teknik utvecklas vidare och kan börja 
användas på marknaden för flera läkemedel blir det nog en teknik som 
kommer att användas mycket på grund av att den inte är allt för avancerad 
och den inte innebär någon smärta för patienten. 
 
Jetinsprutare har fått uppmärksamhet på senare tid och i studien av Elsemiek 
et al. 2011 visade de sig att insulin verkade effektivare och snabbare vid 
användning av jetinsprutning än vid användning av vanlig insulinpenna (16). 
Eftersom det till och med visades att jetinsprutning av insulin minskade den 
totala varaktigheten av hyperinsulinemi och minskade insulinverkan med 30-
40 minuter är detta en teknik som verkligen bör användas mer just vid 
administrering av insulin. Det som var bra med den studien var att det 
testades på människor och det är just därför som jetinsprutare bör användas i 
större utsträckning eftersom det finns dokumentation på bra resultat av 
humanstudier. Här är det inga injektioner inblandade utan allt sköts med 
hjälp av ett munstycke och tryck vilket kan kännas mycket smidigt och enkelt 
av patienten som är lite osäker och rädd för injektioner. Det jag ser som 
positivt med denna teknik är att den kan leverera makromolekyler vilket inte 
så många av de övriga teknikerna kan än. Jetinsprutare kan alltså tillföra 
insulin, humant tillväxthormon och olika typer av vacciner och därmed är 
detta en teknik som bör utvecklas vidare då den är väldigt enkel att använda. 
 
Elektroporation kan i stort sätt användas för tillförsel av vilka läkemedel som 
helst eftersom själva elektroporationen bara är en förbehandling av huden för 
att sedan sätta på ett läkemedelsplåster som avger läkemedlet eller applicerar 
en salva. Detta gör då att stora som små läkemedelsmolekyler kan användas 
och det gör att denna teknik är väldigt bra och det behövs inte tänkas så 
mycket på vad för läkemedel som ska användas eftersom många molekyler 
kan passera efter förbehandlingen med elektroporation. Vilken teknik som ska 
användas bör såklart väljas efter vilken effekt som ska uppnås. Bara för att 
elektroporation är bra på grund av att den kan leverera många olika molekyler 
kanske den inte är lämplig för att bota eller lindra alla sjukdomar. Men det är 
absolut en teknik som är värd att undersökas vidare. Djurstudien som gjordes 
av Hallengärd et al. 2011 visade goda resultat då det inducerades plasmider i 
möss med elektroporation och fick som resultat att mössen fick ett starkare 
immunförsvar (18). Där visades det att med hjälp av elektroporation kunde 
plasmider induceras via huden och på så sätt ge ett starkare immunförsvar. 
Detta var dock endast testat på möss än så länge. 
 
En rätt ny teknik för tillförsel av läkemedel är icke-cavitationalt ultraljud. 
Denna är inte alls mycket testad och just därför inte använd så mycket och det 
är väldigt svårt att säga i dagens läge om det är en effektiv och säkert metod. I 
humanstudien av Maxwell et al. 2012 gjorde det en undersökning i alla fall där 
syftet var att se om en nano-komposit film av ett kolnanorör kunde göra så att 
det uppstod ett sådant högt tryck, med hjälp av värme, på huden att det 
uppstod chockvågor i stratum corneum (19). Resultatet blev bra och det visade 
sig att det blev störningar i stratum corneum så att läkemedelsmolekyler 
kunde passera mellan celler och nerver. Men trots det goda resultatet är detta 
som sagt en väldigt ny teknik och det är lite osäkert hur bra och effektiv den 
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kommer att bli. Men med mer forskning och studier kommer det inom några 
år visa sig om detta kan bli en ny och bra teknik inom transdermal 
läkemedelstillförsel. 
 
Fotomekaniska vågor är lite som föregående teknik, icke-cavitational 
ultraljud, att det är lite svårt att säga hur bra eller dålig denna teknik är och 
det finns inte särskilt många studier inom det området. I en humanstudie av 
Gopinathan et al. 2003 användes fotomekaniska vågor före en biopsi på 
underarmen (10). Resultatet blev att de biopsier som gjordes fick bra resultat 
och det var lättare att ta biopsierna efter förbehandling av fotomekaniska 
vågor än vid biopsier utan sådan förbehandling. Det finns en relativt ny 
djurstudie av Ando et el. 2012 där ryggmärgsskadade råttor blev behandlade 
med RNA (siRNA) med hjälp av fotomekaniska vågor. Denna studie fick bra 
resultat men tekniken är lite svår att använda och det som behövs är flera 
studier och resultat på människor över större delar av kroppen och inte bara 
underarmen för att se hur effektiv denna teknik kan vara. Till exempel skulle 
det vara intressant att se om det där med RNA även fungerade på människor 
med ryggmärgsskada. 
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6. Slutsats 

 
De tekniker som presenterats i detta arbete innebär ett förbättrat upptag av 
läkemedel via transdermal administrering. Det som skulle behövas ses är flera 
studier på människor då denna litteraturstudie till största del innehåller 
djurstudier. Men alla tekniker har visat på goda resultat vad gäller 
transdermal läkemedelstillförsel och fortsätter alla att utvecklas finns det 
inom några år ännu flera sätt att administrera läkemedel via transdermal 
administrering.  
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