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Sammanfattning  
 
 
Introduktion: Huden är det yttersta organet i kroppen vilket primärt 
fungerar som ett hölje, som kvarhåller vattnet inuti kroppen, och som en 
barriär mot penetrering av biologiska och kemiska agens. Den fysiska 
barriären är huvudsakligen lokaliserad i stratum corneum, som är det yttersta 
lagret av huden hos människa och utgörs av en komplex vävnad sammansatt 
av korneocyter och en matris av intercellulära lipider som spelar en viktig roll 
i hudens skyddsbarriär. Eventuella ändringar i denna lipidsammansättning 
resulterar i förändrad barriärfunktion, vilket leder till olika hudförändringar 
och hudsjukdomar. 
 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på struktur och 
uppbyggnad av stratum corneum och vilken betydelse den har för upptag samt 
verkan av topikala läkemedel och kosmetika. 
 
Metod: Denna litteraturstudie bygger på de kliniska prövningar som 
undersöker sambanden mellan användning av läkemedel och kosmetika med 
hudens/ stratum corneums barriär. Arbetet har baserats på 8 original artiklar 
samt 12 review artiklar, vilka har använts till diskussions- och 
introduktionsdelen. Artiklarna söktes och hämtades från databasen PubMed 
under tiden 20130409-20130520. En viss del av litteratursökning har även 
gjorts via sökmotorn Google. 
 

Resultat: Tre av de valda artiklarna gav resultat som visades ha återställande 
effekter på lipidsyntes och reparering av hudens barriär i stratum corneum 
efter applicering av topikala beredningar. Verkningsmekanismerna som ligger 
bakom dessa effekter var ganska oklara. Lovande sätt att förbättra 
läkemedelsupptag via huden i framtiden visas i fyra andra artiklar som 
follikulära penetrationssättet samt upptag med hjälp av nano- och 
mikropartiklar.  Stratum corneum har en betydelse vid läkemedelsupptag och 
kosmetika men exakt vilka ämnen som kan passera genom den tätt 
sammanpackade lipidbarriären är fortfarande ett mysterium inom forskning. 

Diskussion: De senaste studierna gjorda inom området har visat nya 
perspektiv på hudens struktur och biokemi. Stratum corneums struktur och 
betydelsen av den livskraftiga epidermis har klarlagts. Detta har lett till en 
bättre förståelse av hudpermeabiliteten, barriärhomeostasen samt detaljerna 
kring stratum corneum som den dubbelskiktiga modellen. Förutsättningar för 
utveckling av nya och bättre topikala behandlingar har skapats, dock behövs 
mer omfattande studier inom området. 

Nyckelorden: stratum corneum, skin absorption, topical drug delivery, skin 
barrier 
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1. Introduktion  
 
 
Den naturliga funktionen hos huden är att skydda kroppen från 
oönskad påverkan från omgivningen. Det viktigaste skyddet i huden är 
placerat i det yttersta lagret av huden, epidermis. Den skyddande 
barriären försvarar kroppen mot såväl bakterier, uttorkning och UV-
strålning, som mot irriterande ämnen och allergener. 
Penetration av molekyler och partiklar genom huden har varit väl 
dokumenterat sedan länge men nu har den fått ännu mer 
uppmärksamhet på grund av nya användnings- och problemområden 
såsom transdermala terapier, kosmetiska produkter, penetration av 
miljö föreningar och hudreparation. (1) 
 
1.1  Hudens uppbyggnad 

 
Huden är kroppens största organ och utgör ca 15 % av kroppens totala vikt.   
Huden består av tre lager; epidermis, dermis och hypodermis . 
Hypodermis är delen som finns under läderhuden och den består mestadels 
av fettvävnad och bindväv. Epidermis är den yttersta hudbarriären som består 
av stratifierad epitelvävnad och är uppdelad i följande lager, stratum basale, 
stratum spinosum, stratum granulosum och stratum corneum (figur 1).  I 
tjock hud finns dessutom stratum lucidum mellan granulosum och corneum. 
(2) Förutom keratinocyter finns andra viktiga celltyper i epidermis som 
Langerhans-celler, Merkel-celler, melanocyter och lymfocyter.  
Langerhans-cellerna är specialiserade immunkompetenta celler. Merkel- 
celler samverkar med sensoriska nervceller och är engagerade i hudens 
förmåga att registrera beröring. Melanocyterna producerar melanin som 
pigmenterar huden och skyddar keratinocyternas cellkärnor mot  skadlig 

UV‐strålning.(2) 
 

Cellerna i det basala lagret svarar för kontinuerlig förnyelse av keratinocyter i 
epidermis där det finns en balans mellan profilation och avfjällning vilket 
resulterar i en total förnyelse av epidermis på ungefär 28 dagar. 
 
Efter att de har passerat stratum basale börjar keratinocyterna differentiera 
och under vandringen genom s.spinosum och upp till s.granulosum genomgår 
de ett antal förändringar i både struktur och sammansättning. Dessa 
keratinocyter syntetiserar många olika strukturella proteiner och lipider 
under sin mognad. I gränssnittet mellan s. granulosum och s. corneum 
uppstår en slutlig förändring av dessa keratinocyter. Dessa livskraftiga celler 
omvandlas i sin struktur till kemiskt och fysikaliskt motståndskraftiga 
förhornade, kornliknande celler i stratum corneum, vilka då kallas för 
korneocyter. (2,3) 
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Korneocyter är kärnfria skivepitelceller fyllda med keratin och omgivna av ett 
mycket motståndskraftigt cellhölje, som består av tvärbundna proteiner och 
kovalent bundna lipider. Varje enskild korneocyt är bunden till nästa 
närliggande korneocyt med hjälp av desmosomer. (3) 
Extracellulära utrymmet mellan korneocyterna i stratum corneum är utfyllt 
med speciella lipider med en unik struktur och organisation. Dessa lipider 
består av ceramider, fria fettsyror och kolesterol. (1) 
 
 
Dermis består av bindväv och innehåller proteinfibrer av kollagen och elastin 
vilket gör huden stark, tänjbar och elastisk. I läderhuden finns det gott om 
blod- och lymfkärl vilka tillför huden syre och näringsämnen och tar bort 
restprodukter. I läderhuden finns också lymfkärl, känselkroppar, nerver, 
hårsäckar, talgkörtlar och svettkörtlar.(4) 
 
 

                                   

 
 

Figur 1. En schematisk bild av en hudens tvärsnitt. Huden består av 
epidermis, dermis och hypodermis. I basalskiktet i epidermis delar sig 
cellerna kontinuerligt. När de nya cellerna lämnar basalskiktet börjar de 
differentiera och migrera i riktning mot hudytan. I gränssnittet mellan 
stratum granulosum och stratum corneum sker den slutgiltiga 
differentieringen. Cellerna förvandlas till döda keratinfyllda celler 
korneocyter. Modifierad från (5) 
       

1.2 Stratum corneum (SC) 
 
Stratum corneum (SC) kan man beskriva som ett 10-20 nm tjockt membran 
bestående av döda, förhornade hudceller (korneocyter) som sitter inbäddade i 
en lipid matris. Dessa stora lipid- klasser i stratum corneum består av en 
heterogen blandning av mättade, långkedjiga ceramider (CER), kolesterol 
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(COR) och fria fettsyror (FFA). Dessa lipider blir levererade till de 
extracellulära utrymmena till stratum corneum när stratum granulosum 
cellerna utsöndrar lamellkroppar, äggformade organeller som bildas under 
keratinocyternas differentiering. Lamellkroppar fungerar som prekursorer av 
stratum corneums lipider, som huvudsakligen består av glykosfingolipider, 
fria steroler och fosfolipider. Efter utpressning av lamellkroppar från stratum 
granulosum till stratum corneums gränssnitt sker en enzymatisk omvandling 
av de polära lipidprekursorerna till icke-polära produkter vilka monteras in i 
de lamellstrukturer som omger korneocyterna. Hydrolys av glykolipider 
genererar ceramider (CER), medan fosfolipider omvandlas till fria fettsyror 
(FFA). Dessa förändringar i lipidsammansättning leder till bildning av en 
mycket tätpackad struktur i stratum corneum. (3,5) 
På detta sätt reglerar dessa lipider hudens permeabilitet och bidrar till att 
skydda kroppen från avdunstning genom att begränsa kroppens 
vätskeförlust.(2) I en studie (3) beskrevs denna hudbarriär i SC som 
tegelstensmur där korneocyterna är tegelstenarna och lipiderna är murbruket. 
Korneocyterna står för det fysikaliska skyddet (mot t ex nötning) men det är 
lipiderna som utgör själva barriären.(2) 
 
 
1.2.1 Sterolen 
Den primära sterolen som finns i stratum corneum är kolesterol (27 %). Det 
finns även betydande mängder av kolesterolestrar (10 %) och kolesterolsulfat 
(3 %). På grund av hydroxylgruppen förbättrar kolesterol både plasticiteten 
och styvheten av cellmembranen. Även om mängden kolesterolsulfat i 
epidermis är ganska låg, så är den viktigt för cellsammanhållning av s. 
corneum och deskvamationen.(7,8) 
 
1.2.2 Fria fettsyror 
Fria fettsyror står för ca 10 % av vikten i SC och består huvudsakligen av långa 
kedjor av mättade fettsyror med mer än 20  kolatomer. Oljesyra och linolsyra 
är de enda omättade fettsyrorna i SC. Förändringar i någon av dessa leder till 
förändringar i barriärfunktionen som ökad transepidermal vattenförlust 
(TEWL).(5) 
 
1.2.3 Ceramider 
Ceramider representerar cirka 50 % av den totala lipidmängden av s. 
corneum. Ceramid huvudgrupper är mycket små och innehåller flera 
funktionella grupper som kan bilda laterala vätebindningar med intilliggande 
molekyler. CER-grupper skiljer sig med huvudgruppens konstruktion och 
kedjelängden. Basen består av antingen en sfingosin (S), fytosfingosin (P), 6-
hydroxysphingosine (H) eller dihydrosfingosin (D). Den initiala delen av 
ceramider baseras på en serie siffror från 1-6 (ju högre siffra, desto större 
polaritet). Det finns alltså minst åtta stora, fria ceramider närvarande i det 
humana stratum corneum matriset. Dessutom finns det åtminstone två viktiga 
proteinbundna ceramider som är kovalent bundna till korneocyternas 
proteinhölje.(1,7,8) 
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Figur 2, Molekylär struktur av ceramider i humant stratum corneum 
Modifierat från referens (5). 
 
 
1.2.4 Enzymer 
Proteolytiska enzymer, som utsöndras via lamellkroppar och leder till 
progressiv upplösning av korneodesmosomer, möjliggör därmed en ordnad 
fjällning av korneocyter. Nedbrytningen av korneodesmosomerna lämnar 
"luckor" eller "tomrum" i den lamellära barriärstrukturen, som spelar en 
viktig roll för transdermal genomträngning.(9) 
 
1.2.5 pH 
Förutom lipider är den sura miljön i SC också viktig för hudens 
barriärfunktion. Huden har en sur yta som kan ha en viktig funktion i att 
förhindra infektion. Hudens pH påverkas av ett stort antal endogena faktorer, 
inklusive fukt, svett, sebum, genetiska anlag och ålder. Yttre faktorer, så som 
rengöringsmedel, kosmetika och antibiotika, kan också påverka hudens pH. 
Förändringar i pH anses vara inblandade i patogenesen av hudsjukdomar, 
såsom irriterande kontaktdermatit, atopisk dermatit, iktyos, acne vulgaris och 
Candida albicans infektioner. (4) 
 
 
1.3 Lipid organisation i SC  
 
Observationer av de intracellulära utrymmen mellan korneocyterna, upptäckt 
med elektronmikroskopi, har visat ett ovanligt lamellärt lipidarrangemang på 
ett upprepat mönster av genomskinliga band i en bred-smal-bred 
ordningsföljd. Lipiderna är alltså organiserade i två lamellära faser, där den 
korta/smala fasen (SPP) har en periodicitet av 6 nm och den långa/breda 
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fasen (LPP) har en periodicitet av ungefär 13 nm.(6) Vinkelrätt mot dem 
lamellära faserna, kan en annan organisation identifieras, nämligen den 
laterala packningen. Den laterala packningen består av lipider anordnade i 
antingen en flytande fas, en hexagonal fas eller en ortorombisk fas. (10) Vid 
rumstemperatur är denna lipid packning övervägande hexagonal medan 
närvaron av ortorombisk packning är mer uttalad vid 32° C. (6) Förhållandet 
mellan lipid organisation och lipidkompositionen är av stor betydelse för att 
reda ut och förstå mekanismen som reglerar hudbarriärens funktion i frisk 
och sjuk hud.(6) 
 
1.4. Läkemedeladministrering genom huden 
 
Kontrollerad läkemedelsfrisättning för optimerad lokal läkemedelsbehandling 
i kroppen är ett av de viktigaste forskningsområdena inom farmaci. De flesta 
läkemedel ges oralt. För en mängd olika läkemedel är detta 
administreringssätt inte möjligt, beroende på den höga metaboliska 
aktiviteten i mag-tarmkanalen och i levern (första passage- effekten). Detta är 
inte bara ett problem för mycket sofistikerade och moderna läkemedel, såsom 
peptider och proteiner, utan även för flera mer traditionella läkemedel, såsom 
fentanyl, östradiol. Ett annat problem för oral läkemedelsadministrering är att 
vissa läkemedel kräver en kontinuerlig tillförsel, vilket är mycket svårt att 
uppnå via denna väg. Av dessa skäl finns det alltid ett behov av andra 
administreringssätt. En av de alternativa administrationssätt är den 
transdermala. Fördelar med denna är att på det sättet skulle det vara möjligt 
och ge en konstant och mer bekväm läkemedelstillförsel till blodcirkulation 
och som dessutom ger mindre biverkningar jämfört med peroral 
medicinering. Förutom behovet för transdermal administrering av läkemedel, 
är penetration genom huden viktigt för ett antal andra områden, som till 
exempel vid läkemedelsbehandling vid olika hudsjukdomar (dermatologiska 
behandlingar) och genom huden (depotplåster) samt vid hudvård och skydd 
(kosmetika).(2) 
 
Eftersom den naturliga funktionen i huden är att skydda kroppen från 
oönskad påverkan från miljön är den samtidigt den viktigaste begränsningen 
vid transdermal applicering av läkemedel. (3) 
 
I syfte att förbättra läkemedelstransport genom huden och den 
ogenomträngliga skyddsbarriären vid topikal applicering av läkemedel har 
flera tillvägagångssätt testats. Ett sätt är genom jontofores och 
elektroporation. Ett annat sätt som underlättar läkemedelspassage genom 
huden att tillsätta kemiska hjälpämnen eller ”penetrationsförstärkare” som 
kan ändra lipidernas fluiditet i SC. Deras effekt på permeabilitetshastighet kan 
vara ganska stor, även i fall där läkemedel knappast kan penetrera huden (de 
av en mycket hydrofil eller hydrofob karaktär). De vanligaste 
penetrationsförstärkare är alkoholer, fettsyror (oljesyra), ytaktiva medel, 
terpener, och de flesta organiska lösningsmedel.(6) 
 
De tre huvudsakliga penetrationsvägarna genom s. corneum är intercellulära, 
intracellulära och follikulära vägar. Den intercellulära vägen genom 
intercellulära lipider dominerar över den intracellulära. Hydrofoba läkemedel 
penetrerar huden uppenbarligen genom den intercellulära vägen. Hydrofila 
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molekyler föredrar att passera SC via den intracellulära vägen genom 
korneocyterna. Penetrering av läkemedel genom huden kan också ske genom 
hårsäckar och svettkörtlar. Den follikulära penetrationsvägen har hittills 
ansetts vara obetydlig på grund av att den hudyta som täcks av hår är ganska 
liten. Nyare studier riktar särskild uppmärksamhet till just denna 
penetrationsväg där bland annat transdermal leverans av nano- och 
mikropartiklar via hårsäckar har visat sig vara effektiva.(6) 
 
 

2. Syfte  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på struktur och uppbyggnad 
av hudens yttersta lager (stratum corneum) och vilken betydelse den har för 
upptag och verkan av topikala läkemedel och kosmetika. Genom att förstå hur 
denna barriär fungerar skulle det vara möjligt att använda huden som en 
alternativ väg för läkemedelsadministrering. En konstant läkemedelstillförsel 
till blodcirkulation är både ett mera bekvämt administreringssätt för 
patienten och dessutom ger den mindre biverkningar jämfört med peroral 
medicinering. I detta arbete kommer följande frågeställning att behandlas: 
 

 Vilken betydelse har stratum corneum (SC) vid administrering och 
upptag av topikala läkemedel och kosmetika? 

 
 

3. Material och metod  
 
Det här arbetet är en litteratur studie baserat på undersökning av främst de 
kliniska studier som analyserar sambandet mellan penetration av topikala 
läkemedel och kosmetika och stratum corneums skyddsbarriär.  
Arbetet grundades på 16 artiklar varav åtta original artiklar.  Dessa har 
använts även som underlag till diskussions- och resultatdelen. Artiklarna 
söktes och hämtades från databasen PubMed under tiden 20130409-
20130428. En viss del av litteratursökning har även gjorts via sökmotorn 
Google. 
 
Vid sökning i PubMed gjordes begränsningar till fritext eller MeSH-sökning 
(Medical Subjects Headings). Följande MeSH-termer användes och 
kombinerades i PubMed: ”Skin absorption”, ”Skin penetration”,”SC”, “SC and 
skin absorption/penetration”, “SC and medicine/cosmetics”, “Human skin 
penetration”, “SC and topical drug delivery”, “Penetration of cosmetics into 
and through SC”, “Topical drug delivery”, “Structure of the skin barrier” 
Begränsningarna i funktionen ”limits” markerade följande undergrupper: 

 Språk (engelska) 

 Publicerade under de senaste 5 och 10 åren  

 Kliniska prövningar  
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3. Resultat  
 
Studie 1  
 
”The Human Skin Barrier Is Organized as Stacked Bilayers of Fully 
Extended Ceramides with Cholesterol Molecules Associated with 
the Ceramide Sphingoid Moiety” (11) 
 
Året 2012 publicerade hudläkaren Lars Norlén med forskarteamen vid 
Karolinska institutet en studie där de undersökte strukturen på det tätt 
packade lager av olika lipider som svarar för den viktigaste barriärfunktionen i 
stratum corneum. Syftet med studien var att undersöka organisationen av 
dessa lipider på molekylär nivå. Forskarna har använt en metodisk strategi 
där hudproverna blixtnedfrystes på minus 140 grader och sedan studerades in 
vitro med hjälp av elektronmikroskop med mycket hög förstoring (CEMOVIS- 
cryo-electron microscopy of vitreous skin section). Proverna har tagits från 
höger underarm och buk ifrån fem Kaukasiska män med ingen känd 
hudsjukdom. 
 
Lipidernas struktur har man känt sedan länge och att den består av en 
olikartad blandning av mättade, långkedjade ceramider (CER), fria fettsyror 
(FFA) och kolesterol (CHOL) i ett ungefär 01:01:01 molekylärt förhållande. 
Dock var den molekylära organisationen av dessa lipider, särskild CER - 
molekylernas arrangemang, fortfarande olöst. 
 
Resultat från elektronmikroskopi data visar att extracellulär lipidmatrisen i 
SC är sammansatt av staplar av skikt lipider(Figur 1a). Dessa skikt visar en 
slingrande väg (Figur 1a) och utbreda böjningar på grund av 
hydrering/dehydrering, vilket innebär att dessa skikt är formbara. Vid hög 
förstoring (figur 1d) ser man att de distinkta mörka linjerna, mellan de 
parallella lipidstaplarna (Figur 1b), inte är kontinuerliga dvs. det finns 
sprickor i de mörka linjerna, vilket innebär en viss störning på den 
mikrostrukturella nivån (figur 1d, vit heldragna pilar). Vid dessa brister är de 
mörka linjerna förskjutna från sin ursprungsposition och korsar vinkelrätt de 
vita lamellbanden, vilket ger upphov till tunna mörka ''cross- ränder'' över 
dessa (figur 1d, vita öppna pilar). De genomsnittliga måtten för de staplade 
lipiderna (figur 1E) erhölls genom distans- baserad bildanalys av staplarna 
och visas i Figur 1b och c. De mörka linjerna i lamellär regionen är 
asymmetriskt arrangerade i ett periodiskt mönster med en ca 11-nm (10-12 
nm) upprepad enhet som består av omväxlande smala (4.5 nm) och breda (6.5 
nm) band (Figur 1e).  
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Figur 1 Stratum corneum extracellulära lipid matris (modifierad från 
referens (1)) 

 
Genom GP funktionen (Generalized Polarization) visar mätningar av den 
naturliga huden att lipidmatrisen i stratum corneum är i ett kondenserat 
tillstånd och innehåller väldigt lite vatten i lipidhuvudgrupperna och påverkas 
dessutom inte av hydratisering. På liknande sätt förblev mätningarna av 
CEMOVIS:s intensitetsprofiler, av den extracellulära lipidmatrisen, 
oförändrade vid hydratisering, medan det mellanliggande intracellulära 
keratintrådnätverket svällde. 
 
Lipiderna är alltså organiserade som staplade dubbellager av fullt utsträckta, 
kondenserade CER med CHOL och hålls samman med CER sphingoiddelen. 
Studien visar också att varje dubbellager hos ceramidmolekylerna, som består 
av en hydrofil del och två hydrofoba ”svansar”. Svansarna är fullt utvecklade 
och pekar i motsatt riktning. Ovanför varje ”svans” finns det antingen en 
fettsyra eller en kolesterolmolekyl. På grund av den kondenserade strukturen 
och närvaron av omväxlande lipofila och hydrofila regioner är den 

ogenomtränglig för vatten och till såväl hydrofila som lipofila ämnen. Enligt 
forskarna har denna lorganisation av lipiderna inte beskrivits tidigare i något 
biologisk system.  
Vidare menar författarna att trots lipidernas kristallin-liknande karaktär i 
stratum corneum, är den ändå extremt robust och formbar. 
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Studie 2 
 
Ethnic Differences in Skin Physiology, Hair Follicle Morphology 
and Follicular Penetration(12) 
 
Syftet med denna studie var att undersöka skillnaderna i den follikulära 
penetrationen i huden mellan olika etniska grupper. Flera tidigare studier har 
gjorts i syfte att undersöka strukturella förändringar i huden mellan olika 
etniska grupper. Studier som beskriver skillnader i penetrationvägar mellan 
olika etniska grupper är sällsynta, särskilt då det gäller den follikuläravägarna. 
Dessa har nyligen visat sig bidra väsentligt till den totala 
penetrationsprocessen. 
 
Studien utfördes på 18 friska frivilliga män med tre olika etniska ursprung 
(kaukasier, asiater och afrikaner). Hårfärg och själva hårets struktur skiljer sig 
mycket mellan olika etniska grupper och därför kan det spekuleras i att 
follikelns morfologi och tillhörande follikulära penetrationsprocesser också 
kan variera mellan olika etniska grupper. Eftersom hårsäcken är ansluten med 
talgkörtlar och omgiven av ett tätt nätverk av kapillärer, dendritiska celler, 
värdceller och stamceller, skulle den vara en bra alternativ väg för 
läkemedelspenetration. 
Mättningar i tidigare studier av hårsäckens morfologi har visat att kaukasier 
har betydligt större terminal hårsäckar än asiater och afrikaner. Ytan av 
hårsäcken infundibulum visade sig vara 3 % hos kaukasier, 2,6 % afrikaner 
och 2,4 % hos asiater. 
 
 
Denna studien bestod av tre delar. Studie A innefattade fastställandet av 
fysiologiska hudparametrar, studie B syftade till att bestämma morfologi i 
hårsäcken på vaden och hårbotten, och i studie C undersöktes inter- och 
intracellulär hudpenetration på vaden. 
 
Analys av folikulär penetration gjordes med hjälp av differential tape- 
stripping- metoden vilket innebär att huden upprepat tejpas på ett och samma 
ställe med flera tejper och sedan analyserades mängden proteinaddukter på 
tejpen. Den follikulära penetrationen av natrium fluorescein (färg ämne) 
undersöktes under en tidsperiod av 96 timmar. Hudprovtagningen utfördes 
30 min, 24 h och 96 h efter topikal applicering av natriumfluorescein. 
 
Provtagning utfördes från hudområde A 30 min efter applicering, B efter 24 
timmar och C 96 timmar efter applicering med hjälp av differential tape- 
stripping (tape- stripping kombinerat med cyanoakrylat). Metoden 
upprepades tills ingen mer natriumfluorescein kunde detekteras i SC. En 
motsvarande kontroll utfördes genom att använda mikroskoplaserskanning. 
Resultatet i hudparametrarundersökningarna (protokoll A) visade inga 
statistiskt signifikanta skillnader för TEWL, fuktighet, pH, talgutsöndring och 
tålighet. Fördelning av melanin var olika i alla etniska grupper. De afrikanska 
försökspersonerna uppvisade melanin i alla epidermallager, med ökade 
mängder särskilt i överhudens horn- och basallager. Kaukasier och asiater 
hade mindre mängder melanin i ytlig epidermis. 
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I protokoll B, analysen av hårstråets diameter på hårbotten, visades betydligt 
större diametrar hos asiater jämfört med afrikaner och kaukasier (p < 0,05) 
medan mätningar på vaden inte visade statistiskt signifikanta skillnader (p > 
0.05). Diametern på vellushårskaft i hårbotten och vaden visade att endast 
afrikanerna hade en betydligt större diameter i vadregionen jämfört med 
kaukasier (p <0,05). 
 
Viktiga parametrar för att uppskatta procentandelen i den follikulära 
penetrationsprocessen är hårstråets densitet, diameter per cm2 och volym av 
infundibula (follikulära öppning) per cm2. 
 

Hårens densitet varierar mellan individer och det geografiska området. Håren 
hos kaukasier uppvisade en betydligt högre densitet än hos asiater och 
afrikaner. Follikelns-volym per kvadratcentimeter representerar en extra 
reservoar för topisk applicerade ämnen vid penetration. Den aktuella 
reservoaren i SC har nyligen uppskattats till 1 mm 3/cm 2 och den påverkas av 
densitet och storlek på follikeln. Här visades att kaukasier hade den största 
reservoaren jämfört med andra etniska grupper. Follikelns infundibulum är 
ytterligare en viktig parameter för att uppskatta follikulär penetration. 
Kaukasier visade en betydligt större infundibulum yta i både vaden och 
hårbotten än andra etniska grupper (p < 0,05) vilket stämde bra överens med 
tidigare studier också.  
 
Penetration av natriumfluorescein i stratum corneum och hårsäcken i studie 
Protokoll C bestämdes 30 min, 24 timmar och 96 timmar efter lokal 
applicering och resultaten visas i tabell 1. 
 
 
Tabell 1 Koncentration av natriumfluorescein (relativa enheter) som har 
trängt in i stratum corneum (SC) och hårsäcken (HF) 30 min, 24 och 96 h 
efter topisk applicering 
 

*,** p < 0.05 

 
 
 
Penetration av natriumfluorescein efter 30 minuter, visade inga signifikanta 
skillnader mellan de olika etniska grupperna. 

 30 min 
 
 

        24 h        96 h 

SC HF SC HF SC HF 

Kaukasier  470 ± 59 7.03 ±1.85 29 ± 16* 
 

1.05± 
0.73** 

2.2±1.6* 0.43±0.22 

Afrikaner 467 ± 99 5.05 ± 1.9 30 ± 15* 0.88± 0.3** 2.4±2.1* 0.37±0.06 

Asiater 467 ± 45 6.2 ± 1.15 60.8 ± 26* 2.15± 0.9** 8.5±6* 0.55±0.2 
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Efter 24 timmar och 96 timmar, hade asiater högre koncentrationer av 
natriumfluorescein i SC jämfört med de andra grupperna(p< 0,05).  
 
När det gäller follikulär penetration, efter 30 minuter och 96 timmar, 
liknande resultat visades bland alla etniska grupper. En signifikant högre 
natriumfluorescein koncentration påvisades hos asiater jämfört med 
kaukasier och afrikaner först efter 24 timmar (p<0,05). 
Den procentuella andelen natriumfluoresceinhalter hos kaukasier som har 
penetrerat igenom SC var 98,2  ± 0,4 % och 1,8 ± 0,4 % via hårsäckar. I 
Afrikaner, var andelen 99 ± 0,2 % via SC och via hårsäckar 1 ± 0,2 %, och i 
Asiater 98,6 ± 0,3 % via SC och 1,4 ±0,3 % via hårsäckarna. 
Resultaten av denna studie visar att även strukturella och morfologiska 
skillnader med avseende på hud och hår follikelstimulerande morfologi 
existerar mellan olika etniska grupper, men att deras påverkan på 
penetrationsprocessen var av mindre betydelse. I själva verket är det viktigt 
att ta hänsyn till kulturella vanor och väderförhållanden, vilket kan också 
påverka lagringskapacitet.  
 
 
 
 

Studie 3 
 
Different effects of pimecrolimus and betamethasone on the skin 
barrier in patients with atopic dermatitis (13) 
 
Atopisk dermatit (AD) är en hudsjukdom som orsakas av genetiska defekter 
vilka leder till funktionsnedsättning i hudens barriär. Det är en funktionell 
mutation i epidermala genen för filaggrin som uppstår både hos atopiker och 
likaså astmatiker. En bristande och nedsatt barriärfunktion kan underlätta för 
penetration av kontaktallergenen och uppkomsten av allergiskt kontakteksem 
också. Majoriteten av patienter med AD har en påvisbar förhöjning av IgE-
nivåer och ökad känslighet mot andra allergener, vilket vanligtvis debuterar i 
vuxen ålder.  
 
Eftersom det i tidigare studier har visat sig att behandling mot AD med 
kortikosteroider har en negativ effekt på immunceller i epidermis har 
forskarna riktat mer uppmärksamhet på en behandling som har mer 
återställande effekt på barriärens funktion. Därför var syftet med denna studie 
att jämföra hur kalcineurinhämmare och kortikosteroider (två mest använda 
topikala läkemedel vid AD) skiljer sig i sina effekter på barriärfunktionen. 
 I denna aktuella studie som var dubbelblind, deltog 15 patienter med mild till 
måttlig AD och behandlades två gånger dagligen i tre veckor på den ena övre 
extremiteten med 1% pimekrolimus kräm och med 0,1% betametasonvalerat 
kräm på den andra övre extremiteten. Uppföljningsobservationen fortsatte i 
ytterligare en vecka. 
 
pEASI (Partial Eczema Area and Severity Index) användes för att bedöma 
sjukdomens svårighetsgrad på en skala 0-3. Bedömning utfördes dag 1, 8, 15, 
22 och 29 samt 1 vecka efter avslutad behandlingsperiod. Deltagarna 
registrerade symptom på klådan enligt en visuell analog skala (intervall; 1-10). 
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Det gjordes också en utvärdering av hudens barriärfunktion, stratum corneums 
struktur och den epidermala proliferationen (kontinuerlig förnyelse). TEWL 
(transepidermal vatten förlust) jämfördes mellan områdena som behandlats 
pimecrolimus och betametason efter avslutad behandling.  
 
Resultatet från pEASI skalan dag 8 visade en förbättring efter behandling med 
både betametason och pimekrolimus. Symtom hos patienter som behandlats 
endast med betametason fortsatte att förbättras under hela 
behandlingsperioden. Förbättring av klåda var ganska lika efter båda 
behandlingarna, men något bättre för betametason-guppen jämfört med 
pimekrolimus-gruppen. Efter behandlingens slut kvarstod minskad klåda 
flera dagar längre i betametason-gruppen än i pimekrolimus-gruppen. 
Återfuktning ökade efter 2 och 3 veckor hos båda grupperna.  
 
Epidermala proliferation minskade i båda behandlingarna; pimecrolimus (P 
<0.08) betametason, (P < 0.05  ). Det visade sig en betydande minskning av 
epidermis tjocklek i båda behandlingsgrupperna, men en mer minskning 
kunde ses med betametason behandling (P < 0.05  ). TEWL värden, ett 
välkänt fynd hos patienter med skadad hud, minskade markant efter 1 vecka 
av både betametason och pimecrolimus, vilket innebär en förbättring av 
hudens barriärfunktion med båda behandlingarna. Efter 
pimekrolimusbehandlingen kunde regelbundna lipidskikt i stratum corneums 
struktur upptäckas, vilket är ett av de viktigaste tecken på en normal 
hudbarriär, men inte efter betametasonbehandlingen. Detta innebär att det 
uppstår långsiktiga störningar i stratum corneums lipidlager och rubbningar i 
lamellkroppsextrudering efter behandling med betametason. 
 
Tidigare publikationer har alltså visat att kortikosteroidbehandling leder till 
en nedsatt barriärfunktion och lipidtruktur i normal hud. I denna studie tror 
författarna att betametasonbehandling utövade en mer potent anti- 
proliferativ och anti-inflammatorisk effekt vid AD. Den ledde till minskning av 
TEWL men orsakade tunnhet i epidermis. Utifrån TEWL verkade den som så 
att den förbättrade hudens barriär, men kunde inte återställa strukturen i 
hudens barriär.  
 
I motsats till steroider, inducerar pimecrolimus epidermal differentiering utan 
att undertrycka epidermal proliferation under normala nivåer och utan en 
global minskning av proteinsyntes. Hur pimecrolimus utövar dessa effekter är 
oklart. Det inducerande, regelbundna bildandet av lipidlager och 
lamellkroppar indikerar till återställande av epidermal barriär. 
Barriärreparation kan förhindra inflödet av miljömässiga allergener in i huden 
och sålunda förhindra immunologiska reaktioner och efterföljande 
inflammation.  
 
På grund av den gynnsamma effekten och det faktum att, i motsats till 
steroider, den inte ger hudatrofi kan pimecrolimus troligtvis vara mer lämpad 
för långvarig behandling av AD. Kortikosteroidbehandling leder främst till 
minskad inflammation och blodflöde vilket stödjer dess roll i den akuta och 
kortsiktiga behandlingen av inflammatoriska hudsjukdomar, såsom AD. Den 
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aktuella studien visar att pimekrolimus och betametason skiljer sig i sina 
effekter på epidermal barriär.  
 
 
 
 
 
 
 

Studie nr 4 
 
”Changes in skin barrier function following long- term treatment 
with moisturizers, a randomized controlled trial” (14) 
 
Syftet med denna studie var att undersöka effekterna på barriärfunktion vid 
långtidsbehandling med mjukgörande på normal hud, mätt med TEWL (ett 
mått på transepidermal vatten förlust), och att relatera dessa effekter till 
sammansättningen av de använda hudkrämerna. 
I tidigare studier fanns det olika teorier om att vissa mjukgörare antingen kan 
försvaga eller förstärka hudens barriärfunktion på det sättet att det uppstår 
förändringar i TEWL eller ökad känslighet för irritanter samt att återfuktning 
kan påverka återställning av hudbarriären. Fortfarande finns det dock en brist 
på kunskap om effekterna av långvarig behandling med mjukgörande på 
huden. Lipidinnehållet och naturliga fuktighetsbevarande faktorer, såsom 
urea, har styrkts som viktigaste faktorer vid hudbarriärens återställande. 
 
Studien var dubbelblind och randomiserad. Volontärerna behandlades på ena 
underarmen två gånger dagligen i 7 veckor med en av de potentiella preparat 
och den andra underarmen användes som kontroll. Efter 7 veckor gjordes ett 
irritationstest med natriumlaurylsulfat (SLS) i syfte att kontrollera möjlig 
irritation av dessa preparat.Varaktigheten av behandlingen valdes till 7 
veckor, vilket är den längsta tidsperioden av liknande studier som utförts 
hittills.  
 
Deltagare (n = 78) randomiserades in i fem grupper. Varje grupp behandlades 
med ett av följande preparat 

1. Förenklande krämer bestående av kolväten, Canolakräm, 
Canola/ureakräm  

2. Polymergel (lipidfri ) 
3. Complexkräm med 5 % urea 

 
Emulgeringsmedelna i de förenklade krämerna och polymergelen var 
Acrylates/C10-30 alkylakrylat tvärpolymer. Krämerna var olja-i-vatten (o/w). 
De förenklande krämerna innehöll 40 % lipider. Canola/ureakräm innehöll 
dessutom 5 % urea.De lipiderna i de förenklade krämerna var antingen 
kolväten eller vegetabiliska triglyceridoljan. Mätningarna som TEWL, 
blodflödet och hudkapacitet gjordes på behandlade/obehandlade 
hudområden, med eller utan SLS exponerande.  
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Fig 2. Relativ ökning av TEWL efter SLS exponering i hudområden 
behandlade med testpreparaten och obehandlade kontrollområden.  
 
Resultaten (Fig 2)visade att de förenklade krämerna och den lipidfria gelen 
ökade TEWL i jämförelse med obehandlade kontroller, medan behandling 
med komplexkrämen däremot minskade TEWL. En av de förenklade 
krämerna minskade dessutom hudens kapacitans. Alla testpreparaten visades 
vara icke-irriterande och samtliga gav även förhöjt blodflöde, med undantag 
för polymergelen. Efter exponering för SLS, hade hud behandlad med 
kolvätekräm, Canola kräm, Canola/urea kräm och polymergelen signifikant 
högre TEWL än SLS exponerad hud på obehandlade underarmar, medan 
behandlingen med Complex Cream hade lägre TEWL jämfört med kontrollen. 
Dessutom hade Canola/urea kräm något förhöjda TEWL jämfört med dem 
andra krämer.  
 
Enligt tidigare studier kan olika mjukgörare med höga fetthalter påverka 
barriärfunktion. De tre förenklade krämer som undersökts i denna studie 
hade en negativ effekt på hudens barriär. De innehöll höga halter av lipider, 
40 %, men den typen av lipid var inte av betydelse för effekten. Samtidigt 
visade Complex kräm med en lägre nivå av lipider, 20 %, det motsatta 
resultatet. Resultaten för de förenklade krämerna berodde möjligen på 
lipidsammansättningen, men försämring av hudens barriär upptäcktes också 
efter behandling med polymergel som var lipidfri.  
 
Flera emulgeringsmedel sammansättning, som användes i krämerna, liknar 
de intercellulära dubbelskiktsbrytande lipider och det är tänkbart att sådana 
emulgeringsmedel kan påverka organisationen av dessa lipider. Eftersom 
funktionsnedsättning av hudens barriär också visades efter applicering av 
polymergelen, kan denna negativa effekt möjligen vara på grund av det 
emulgeringsmedel som används i de förenklade krämerna och polymergelen, 
alkylakrylaten, en tvärpolymer, vilket tros inte ha penetrerat på grund av sin 
stora molekylärastorleken. Complex-krämen innehåll också ett polymert 
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emulgeringsmedel, med lägre molekylvikt, som inte gav en negativ inverkan 
på hudens barriär.  
 
Denna studie visade att långsiktig användning av mjukgörande kan påverka 
hudbarriärens funktion i normal och frisk hud genom en påverkan på TEWL. 
Dessutom beror denna påverkan på sammansättningen av fuktighetskrämen. 
En komplex interaktion av lipider och andra komponenter i krämen med 
stratum corneums struktur, och effekter på keratinocyter, kan spela en stor 
roll. Ingredienserna som har denna påverkan på hudbarriärens funktion 
måste identifieras mer och mekanismen måste förtydligas på molekylär nivå. 
 
 
 
 
Studie nr 5 
Decontamination of the skin with absorbing materials (15) 
 
Huden kan utsättas för olika föroreningar med starkt farliga ämnen, t.ex. vid 
olyckor inom den kemiska industrin, kärnkraftverk eller i samband med 
terroristiska attacker. Intensiv tvättning och skrubbning av huden kan vara 
den första reaktionen att sanera huden från farliga ämnen. Tvättförfarandet 
kan dock jämföras med en intensiv massage av huden, vilket dock ökar 
transporten av farliga ämnen genom hårsäckarna. 
 
Syftet med denna studie var att jämföra två olika hudsaneringsmetoder från 
aktiva ämnen. Den ena metoden, applicering av absorberande material, 
jämfördes med den traditionella metoden, vilket innebär en intensiv 
hudtvättning eller spolning med vatten. I studien deltog 10 friska frivilliga 
deltagare i åldrarna mellan 24 och 67 år. Studien godkändes från Etisk 
kommitté från Charité i Tyskland. 
 
En vattentät solkräm innehållande 3 % UV filter octylmethoxycinnamate, 
applicerades på huden. Detta solskydd valdes därför att den binder starkt till 
huden efter applikation. Två typer av absorberande material framfördes. 
Absorptionsmaterial 1 konstruerades av super absorberingspartiklar 
inneslutna i en matris av icke polyuretan nanofibrer med storlek från 400 nm 
i diameter upp till 1 µm. Absorptionsmaterial 2 var konstruerat i tre lager. De 
övre och undre skikten var rena polyuretannanofibrer, medan det mellersta 
lagret var av samma formulering som absorbtionsmaterial 1. Penetreringen 
analyserades med ”tape stripping”-metoden. (”tape stripping”-metoden 
förklaras ovan i studie 2). 10 tejpremsor har använts på varje hud område. 
Koncentrationen av det absorberade UV-filtret octylmethoxycinnamate i olika 
prover (absorberande material) gjordes sedan med hjälp av spektroskopiska 
mätningar. 
 
Efter sanering med dessa två absorptionsmaterial, reducerades 
koncentrationen av octylmethoxycinnamate kraftigt i stratum corneum 
jämfört med den vanliga saneringsmetoden. Liknande resultat sågs hos alla 10 
deltagare. Genom tvättmetoden togs 40 % av den använda mängden UV-filtret 
bort och UV-filtret hade trängt djupare in i stratum corneum. 
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Alla tejpremsor som togs bort efter tvättningens förfarande innehöll små 
mängder av UV-filtret medan i fallet med absorberande material kunde inget 
UV-filter upptäckas på sista tejpremsorna. Mängden av formuleringen som 
hade tagits bort från huden med det absorberande materialet var ca 70 %. 
 

 
Figur 4. Medelvärden och standardavvikelse för UV-filtret 
octylmethoxycinnamate koncentration i stratum corneum för olika 
behandlingar. Modifierad från 19. 
 
I figur 4 visas summerade medelvärden och standardavvikelse för UV-filtret 
octylmethoxycinnamates koncentration i stratum corneum för olika 
behandlingar. Dessutom presenteras de mängder av UV-filtret 
octylmethoxycinnamate som har tagits bort i denna bild.  
 
Som framgår av figur 4, kan ca 90 % av topikalt applicerade UV filter i stratum 
corneum upptäckas i de första 10 tejpremsor utan att huden saneras. 
Efter tvättmetoden reducerades den återvunna mängden UV-filtret i stratum 
corneum till 60 % (p < 0,05 ). Vid sanering med absorberande material 
reducerades denna mängd av UV-filter med ytterligare 35 %. Inga statistiskt 
signifikanta skillnader kunde påvisas mellan de båda typerna av absorberande 
material (p >0,05).  
 
Absorberande material är väl lämpade för att dekontaminera huden från 
skadliga ämnen. I motsats till vanlig tvätt, förhindrar tillämpningen av 
absorberande material ytterligare penetrering av dessa ämnen i hårsäckarna. 
Detta är av stor betydelse eftersom hårsäckarna utgör en effektiv långsiktig 
reservoar för lokalt applicerade ämnen och måste därför skyddas från farliga 
ämnen. 
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Studie nr 6 
 
Influence of microparticles on the homogeneity of distribution of 
topically applied substances (16) 
 
Doxorubicin är ett kemoterapeutikum som används för behandling av cancer, 
till exempel vid äggstockscancer. Tillämpningen av denna effektiva och 
framgångsrika terapi är ofta begränsad på grund av biverkningar, såsom 
palmar-plantar syndrom(PPE). PPE syndrom är även kallad ”hand och fot” 
syndrom, eftersom den uppstår i tjocka hornlager som finns bl.a. i händerna 
och fötterna. Efter systemisk administrering levereras doxorubicin till hudens 
yta via svettning där det sprids ut och fördelas jämnt över stratum corneum 
precis som om den applicerats topikalt. Verkningsmekanismer med 
doxorubicin är baserat på produktion av fria radikaler som förstör vävnaden i 
tumören, men den visar uppenbarligen samma destruktiva handling på 
hudens friska vävnader också. 
 
Den naturliga antioxidativa potentialen i huden är omedelbart starkt 
reducerad när doxorubicin når hudytan. Eftersom en systemisk applicering av 
antioxidanter inte rekommenderas samtidigt som behandlingen pågår, kan en 
topikal applicering av antioxidanter, med en avancerad skyddsfaktor och en 
homogen fördelning på huden, vara en mycket lämplig strategi för 
neutralisering av radikaler producerade av doxorubicin. I det här fallet, kan 
endast de radikaler i huden som inducerar PPE neutraliseras, men inte 
tumörvävnaden. Syftet med denna studie var att undersöka huruvida 
homogeniteten av formuleringen kan ökas genom tillägg av mikropartiklar 
laddad med antioxidanter. Undersökningen gjordes, förutom på händer och 
fötter, även i pannan då denna har många svettkörtlar och hårsäckar. 
Formuleringen bör bilda en homogen film på hudens yttersta lager, men också 
i fåror och rynkor samt i öppningarna på svettkörtlar och hårsäckar, så att 
doxorubicin som kommer med svetten direkt kan komma i kontakt med 
antioxidanter från formuleringen innan den tränger in i huden. Studien 
utfördes på 6 friska, frivilliga personer i åldrarna mellan 25 och 47 år. 
Undersökningen har gjorts med tillstånd från sjukhuset Charité Berlin etiska 
kommitté. 
 
Två o/w (olja i vatten) formuleringar framställdes. Mikropartiklarnas storlek 
var 10-100 µm och var laddade med antioxidanter med koncentration av 3 %. 
En formulering utan mikropartiklar användes som kontroll med samma 
mängd antioxidanter i icke-partikelform. Dessutom innehöll både 
formuleringar 0,1 % natrium fluorescein, ett färgämne som lätt upptäckas 
med elektronmikroskop. Syftet med detta var att visa att inte bara stratum 
corneum utan hela hudens bihang kan vara skyddat genom dessa 
formuleringar.  
 
Efter en tid av 15 min respektive 6 timmar undersöktes distribution av 
formuleringarna på hudens yta och penetration i huden undersöktes. 
Resultatet visade att partikelinnehållande formulering bildar en betydligt mer 
homogen film på hudytan än kontrollformulering vilket var mest i fåror och 
rynkor. Liknande resultat visades i handflator.  
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Denna skyddande film fungerade som en barriärkräm som förhindrar direkt 
penetration av svett från huden eftersom svett som levereras via svettkörtlar 
sprider sig på ytan av den konstgjorda filmen, men inte mellan filmen och 
huden. Dessutom möjliggör den en längre kontakt med doxorubicin och 
antioxidanter vilket stimulerar effektivitet och neutralisering av de fria 
radikalerna. 
 

Undersökningarna som gjordes djupare i huden,för båda formuleringarna, 
visade att partikelinnehållande testformuleringen ligger på hudens yta och 
fåror, men inte i djupare delar av stratum corneum. Däremot har 
kontrollformuleringen trängt in till tredje cellagret i korneocyterna. Som 
framgår av de undersökningar som utförts i pannan, var partikelinnehållande 
testformuleringar också väl lämpade att täcka öppningarna i hårsäckarna med 
skyddande film utan att tränga in i hårsäckarna. Mättningarna som gjordes 30 
minuter och 6 timmar efter appliceringen, visade att partikelinnehållande 
testformuleringar endast kunde upptäckas på hudens yta, medan den 
ickepartikelinnehållande formuleringen även hade trängt in i det första 
cellagret av stratum corneum efter 30 min och ner till det fjärde 
korneocytlagret efter 6 timmar. 
 
Tillämpningen av mikropartiklar i formuleringen ökade den homogena 
fördelningen på hudens yta och på sådan sätt förbättrades 
barriäregenskaperna i huden vilket kan ge ett bra skydd mot fria radikaler 
som bildas av inte bara doxorubicin utan även andra kemoterapeutiska medel. 
 
 
 

Studie 7 
 
Hair Follicles – A Long-Term Reservoir for Drug Delivery(17) 
 
 
Nanopartiklar är en effektiv substansbärare vid penetration och lagring av 
applicerade ämnen i huden. De används ofta i medicinsk och kosmetisk 
behandling. Enligt tidigare studier tränger nanopartiklar, med en storlek på ca 
300 nm, djupare in i hårsäckarna än ickepartikulära substanser. Följaktligen 
lagras dessa nanopartiklar mycket längre tid i follikeln än de ickepartikulära 
ämnena gör. Tidigare in vivo studie, som undersökte penetration av partiklar 
med en storlek mellan 0,75 µm och 6,0 µm inne i hårsäckarna i 
människohuden, visade att partiklar med en storlek på 0,75 µm trängde bättre 
och djupare in i hårsäckarna.  
 
Det som var syftet med denna studie var att jämföra lagring eller reservoar av 
nanopartiklar i hårsäckarna och dennas lagring i stratum corneum. 
”Differentiell stripping" metoden (en kombination av tejpband och 
cyanoakrylat) användes för att selektivt bestämma mängden av lokalt 
applicerade ämnen i stratum corneum och i hårsäckarna.  
 
Studien har godkänts av etikkommitté Charité och experimenten utfördes på 
friska, frivilliga personer i åldrarna mellan 25 och 38 år. En 
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hydrogelformulering förbereddes med 1 % koncentration av partiklarna och 
storleken 320 nm. ”Differential stripping” användes 30 min, 1 dag, 4 dagar, 8 
dagar och 10 dagar efter applicering av formuleringen. Tio band avlägsnades 
från huden. Utöver dessa kvantitativa mätningar gjordes kvalitativa 
mätningar in vivo genom laser skanning mikroskopi (LSM) för att undersöka 
fördelningen av färgämnesinnehållande nanopartiklar i stratum corneum och 
i hårsäckarna. 
 
När det gäller resultaten från distribution av nanopartiklar i stratum corneum 
visade det sig att partiklarna är lagrade på hudens yttersta lager och i det 
intercellulära mellanrum mellan korneocyter i de övre två cellskikt, men inga 
nanopartiklar har registrerats i djupare cellskikt. Mängder av nanopartiklar i 
hårsäckarna kunde upptäckas efter 10 dagar medan nanopartiklar i stratum 
corneum förvarades endast i 24 timmar.  
 
30 min efter applicering av nanopartiklar blev koncentrationen i stratum 
corneum 8 gånger högre än i hårsäckarna. Efter 4 dagar kunde nanopartiklar 
endast ses i hårsäckarna, medan reservoaren av stratum corneum hade 
dränerats. Slutsatsen blev att lagring an nanopartiklar i hårsäckarna är 10 
gånger längre än i stratum corneum. Dessa resultat understryker betydelsen 
för läkemedels administrering via hårsäckar, huvudsakligen för att belysa nya 
möjligheter i framtiden, framförallt för läkemedel med långsamt frisättning. 
 
 
 

Studie 8 
 
Using skin models to assess the effects of a protection cream on 
skin barrier function(18) 
 
Användning av en barriärkräm före och under arbetet räknas som en av de 
mest effektiva åtgärderna och en vanlig metod för att minska eller eliminera 
kutan exponering för farliga ämnen i huden. Olika in vitro och in vivo tester 
gjordes för att utvärdera effekten av skyddande hudkrämerna. Ett sådant 
bedömningstest in vivo är ”Repetitive Ocklusiv Irritation Test” (ROIT).  I 
tidigare studier utvärderades effekten av hudkrämernas skydd men om den 
skyddande effekten uppnås genom den fysiska eller genom den regenerativa 
effekten är fortfarande oklart.  
 
I denna studie användes en ny metod, en tredimensionell hudmodell, vilket är 
en rekonstruering av human epidermis in vitro, för att undersöka mer om hur 
de biokemiska processerna går till i huden. Fördelarna med denna metod är 
att den har god korrelation när det gäller struktur och sammansättning i 
epidermis med den mänskliga huden. Sen finns det möjlighet att analysera 
hela överhuden och göra en utvärdering av biokemiska parametrar såsom 
frisättning av inflammatoriska markörer och bestämning av cytotoxicitet 
orsakad av penetrerande ämnen. Dessutom finns det ingen begränsning ur 
etiska eller juridiska aspekter. 
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I tidigare studier har tredimensionella hudmodeller främst använts för att 
undersöka hudirritationer av enskilda ämnen men inga studier har hittills 
undersökt barriärreparering på dessa hudmodeller efter barriärskador.   
 
Syftet med denna studie var att utveckla och använda en ny tredimensionell 
hudmodell för att analysera verkningsmekanismen av en barriärkräm. I det 
första steget undersöktes effektiviteten av tre produkter genom att använda 
ROIT metoden. I andra steget genomfördes tester på den tredimensionella 
hudmodellen för att klarlägga verkningsmekanismen för den, av dessa 
produkter, som visat sig vara mest effektiv i in vivo- testet. Femton friska 
försökspersoner (6 män, 9 kvinnor, åldrarna 18-49) medverkade i denna 
studie. Tre typer av emulsioner framställdes med olika ingredienser; 1) Vatten 
i olja (W/O), 2) Petrolatum (PET) och 3) Vatten/olja/vatten (W/O/W) vilket 
presenterar den multipla emulsionen. 
 
Ett irritationtest, som bestod av 200 µl 0,5 % natriumdocecylsulfat (SDS), 
utfördes två gånger dagligen, fyra på varandra följande dagar. Ett obehandlat 
provtest lämnades och användes som kontroll. Applikationer av testprodukter 
och irritanter upprepades 3 h ± 30 min efter den första applikationen. Denna 
procedur upprepades dagligen från dag 1 till dag 4 under experimentet.  
 
Alla tre testformuleringarna minskade signifikant hudirritationen och TEWL 
ökning. Det bästa skyddet sågs efter den multipla emulsionen, (W/O/W), följt 
av PET och W/O formulering. 
 
I teorin kan den skyddande effekten av en emulsion eller salva vara baserad på 
en ren fysisk effekt. Det innebär att formuleringarna bygger upp en skyddande 
film på huden som skyddar huden mot penetrering av de farliga ämnena. 
Därför skulle ett O/W emulsion vara bra mot lipofila irritanter och W/O 
emulsion eller PET mot hydrofila irritanter. Således skulle 
multipelemulsionen ge det lägsta skydd jämfört med de andra 
formuleringarna som används i ROIT. Däremot visade ROIT resultat att 
denna emulsion var den mest effektiva formuleringen i testet. 
 
Andra mättningar gjordes också som var knutna till cellens vitalitet, 
inflammatoriska processer så som frisättning av LDH (Laktat 
Dehydrogenase), PGE2 (prostaglandin E2) och IL-1 α (pro- inflammatory 
cytokine interleukin-1α) samt på barriärlipiderna vid olika tidpunkter och 
efter exponering för SDS. Genom tidigare studier är det känt att SDS 
behandling med subtoxisk koncentrationen på huden leder till skador i både 
epidermis och dermis. Det naturliga försvaret reagerar då genom en 
frisättning av inflammatoriska markörer, särskilt IL-1 α och PGE2, vilka i sin 
tur svarar genom reparation av lamellkroppar samt med en ökning av 
lipidsyntes och DNA-syntes.  
 
Resultaten från de tredimensionella modellerna reagerade liknande på SDS 
jämfört med mänsklig hud och kan användas som lämpligt sätt att studera 
barriärreparationen efter SDS skador. Dock måste ytterligare studier göras för 
att undersöka känsligheten hos metoden. De prover som har behandlats med 
enbart multipelemulsion visade här också en markant ökning i vissa 
barriärlipider utan att inducera irritation eller celldöd. Lipider som anses vara 
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nyckelindikatorer för hudens barriärfunktion och som presenterades i denna 
studie var ceramid 1, 3, 5, 6, sfingomyelin, kolesterol, kolesteroltresulfat och 
fosfatidylkolin. 
 
Efter 24 timmar och 48 timmar ledde den multipla emulsionen till en ökning 
av ceramid 3 (89 %) och ceramid 6 (194 %) jämfört med kontrollproverna (fig. 
5). Kolesterolnivån verkade vara något förhöjd i kontrollprovet jämfört med 
proverna behandlade med multipelemulsion.  
 
 
 
 

 
Fig. 5 Lipid innehållet i den tredimensionella hudmodellen obehandlade och 
efter behandling med multipelemulsion (n = 3) Modifierad från (18) 
 
Signifikans är markerat med (*) p < 0.1; * p <0.05; ** p < 0.01. 
 
Efter exponering för enbart SDS, ökade innehållet av ceramid 3 (24 h, p 
<0.01; 48 h, p< 0.05), kolesterol (24 h, p< 0,05; 48 h, p< 0.05) och 
kolesteroltresulfat (24 h, p< 0.01; 48 h, p< 0.01) 24 och 48 timmar efter 
behandlingen jämfört med kontrollprover. Innehållet av ceramid 5 och 6 var 
snarlikt kontrollprovet.  SDS-irriterad hudmodell visade den högsta LDH 
koncentrationen. Däremot minskade behandlingen med multipelemulsion 
LDH frisättning 48 h efter applicering jämfört med behandling endast med 
SDS. Detta tyder på att multipelemulsionen minskar cellskador efter 
behandling med SDS. 
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I ett stort antal andra studier, undersöktes möjlighet att förbättra 
barriärfunktion genom lipidtillskott till huden. Däremot visade denna studie 
en förbättring av lipidsyntesen i huden vilket gör huden mindre känslig för 
irriterande ämnen.  
 
 
 

 
4. Diskussion 
 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka betydelsen av det yttersta 
hudlagret, stratum corneum, vid läkemedelsupptag och kosmetika. För att få 
ihop tillräckligt mycket med material och kunna besvara frågeställningen i 
arbetet inkluderades studier utav åtta original artiklar samt 14 review-artiklar. 
 
Enligt studier som gjorts under de senaste 20 åren, har nya synsätt på hudens 
struktur och biokemi, särskilt stratum corneum och livskraftiga epidermis, 
klarlagts. Detta har lett till en bättre förståelse av hudpermeabiliteten och 
barriärhomeostasen liksom detaljerna kring stratum corneum som den 
dubbelskiktiga modellen.(1) 
 
Nyare och varierat visualiseringsverktyg, allt från apparater till fluorescerande 
färgämnen och spårämnen, har bidragit till att nå det aktuella kunskapsläget 
om stratum corneum. På biokemisk nivå har en enorm mängd data om 
betydelsen av lipider, speciellt ceramider, utvecklats. De molekylära 
undersökningarna har kompletterats med tillämpning av spektroskopi, 
röntgendiffraktion och andra relaterade tekniker.(3, 13) Olika tekniker för 
undersökning av pH, TEWL, hydration, elasticitet, talgsekretion och blodflöde 
har hjälpt till att övervaka läkemedelsadministrering men också de lokala 
effekterna av sådana behandlingar, inklusive processen av barriärens lokala 
återhämtning.( 5,11,16,17,18) 
 
Ett av problemen i att studera stratum corneums lipidorganisation är 
komplexiteten av vävnaden med sin ovanliga lipidsammansättning. Eftersom 
det verkade vara omöjligt att selektivt extrahera lipider från stratum corneum 
och undersöka vilken roll de olika lipidklasserna spelar i lipidfasen, kunde 
detta beteende endast studeras med isolerade lipidblandningar. (3) Dessa 
studier visade att blandningar framställda med isolerat CER, KOL, FFA och 
kolesterolsulfat nästan identiskt efterliknar stratum corneums 
lipidorganisation. Vid t.ex. hudsjukdomar och torr hud har man inte studerat 
avvikelser i lipidorganisationen pga. svårigheter att isolera vivo-
lipidblandningar. En ytterliggare problemfaktor för att kunna studera dessa 
avvikelser är den konstanta hudcellförnyelsen som sker i epidermis och kan 
inte studeras in vitro. 
 

De flesta studierna hittills har enats om att den viktigaste lipidorganisationen 
i humant stratum corneum in vivo vid 32° C är ortorombisk medan de yttre 
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skikten av stratum corneum- lipiderna är delvis närvarande i ett hexagonalt 
packningsarrangemang. (3, 10,11,12) 
 
 

Studien (1) som undersökte om organisation och sammansättning av stratum 
corneums lipider på molekylär nivå visade matchande resultat. 
Lipidorganisationen som framgår av analysen är organiserad som staplat 
dubbellager av fullt utsträckta, kondenserade CER med CHOL som hålls 
samman med CER sphingoid delen. Trots att fetterna är så hårt packade, är 
stratum corneum extremt robust och böjligt. Den molekylära beskrivningen av 
lipidmatrisen som presenterades här kan vara en förutsättning till att studera 
vidare och utveckla administrering av topikala läkemedel och kosmetika. 
Detta skulle kunna vara möjligt genom att utveckla datorprogram för att 
simulera upptag av läkemedel över huden. Genom att först simulera upptaget 
i datorprogram kan det vara möjligt att gå vidare med detta experiment på 
riktig hud.  Förhoppningsvis, kommer denna administreringsväg att användas 
av betydligt fler läkemedel än idag. Kanske blir det möjligt och ge insulin eller 
antibiotika genom huden. Det spekuleras även i att resultaten kan användas 
för att ta fram konstgjord hud. 
 
En välfungerande hudbarriär förutsätter nämligen välreglerad produktion och 
omsättning av ett stort antal strukturproteiner, komplicerade lipider och 
enzymer. Det betyder att många gener är inblandade och därigenom finns 
också förutsättningar för många olika ärftliga sjukdomar som på ett eller 
annat sätt medför störningar i hudens barriär. Den naturliga återfuktande 
faktorn i stratum corneum bildas av genen filaggrin. Defekter i filaggrin genen 
är kopplade till cytokinkaskaden och ökad penetrering av miljömässiga 
allergener, med konsekvenser för utveckling av eksem och riskerna för astma. 
Personer med mutationer i filaggrin genen är mer benägna att drabbas av torr 
hud också. En återställning av hudens barriärfunktion kan därför hjälpa och 
förhindra en utveckling av atopisk dermatit och stoppa utvecklingen av 
allergisk sjukdom, såsom astma.(23) 
 
 I en studie (3) jämfördes två mest använda krämer vid atopisk dermatit (AD), 
för att se hur dem skiljer sig i sina effekter på hudens barriär. Resultaten 
visade att de båda läkemedlen var effektiva när det gäller själva behandlingen 
av AD. När det gäller effekten på hudens barriär verkade pimekrolimus mer 
återställande jämfört med en kortikosteroidbehandling. Exakt hur 
pimekrolimus utövar dessa effekter är oklart, men på grund av att den 
inducerar det regelbundna bildandet av lipidlager och lamellkroppar i stratum 
corneum bidrar den på det sättet till barriärreparation. Inflödet av 
miljömässiga allergener minskades samt de immunologiska reaktioner och 
efterföljande inflammation. På grund av detta kan den därför vara mer 
lämplig för långvarig behandling av AD. Kortikosteroidbehandling leder 
främst till minskad inflammation och blodflöde, vilket kan användas i mer 
akuta och kortsiktiga behandlingar. 
 
Då syftet med denna litteraturstudie är att studera sambandet mellan hudens 
yttersta lager, stratum corneum, och upptaget av topikala läkemedel eller 
kosmetika har det alltså framkommit att det finns en viss interaktion mellan 
hudens barriärlipider och komponenter som topikalt appliceras. Den ökade 
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förståelsen för samspelet mellan lokalt applicerade ämnen och epidermal 
biokemi kommer att öka möjligheterna att skräddarsy hudvårdsprodukter för 
olika stratum corneum avvikelser.  
 
Mjukgörare brukar användas av patienter med torr hud och detta kan vara en 
vana även hos de med frisk hud. Men hur dessa mjukgörande utövar sin effekt 
i huden, särskilt efter långvarig behandling, är inte helt klart. Studier som 
genomförts hittills, både hos friska och hos de med hudsjukdom, visar att 
vissa mjukgörare kan försvaga hudens barriärfunktion genom förändringar i 
transepidermal vattenförlust (TEWL) och mottaglighet för irriterande ämnen, 
medan andra kan stärka det. Mjukgörare kan också påverka hudens 
återhämtning.(15) Enligt tidigare studier kan man se att fuktighetsbevarande 
medel, såsom urea, glycerin och propylenglykol, kan penetrera hud medan i 
studie 4, som undersökte effekten av långtidsbehandling med vanliga 
mjukgörare på hudens barriärfunktion, visades att två krämer med 5 % urea 
hade mottsatta effekter på hudbarriären. (15) Långsiktig användning av 
mjukgörare har alltså en påverkan på hudbarriärens funktion i normal hud 
men denna påverkan beror främst på sammansättningen av 
fuktighetskrämen. Ingredienserna och sammansättningen av framförallt 
lipider måste identifieras mer och på molekylär nivå. 
 
Allergiskt kontakteksem och irriterande kontakteksem är de vanligaste tecken 
på att en skada har uppstått i hudbarriären. Dessa uppstår ofta på grund av 
mekanisk stress eller kontakt med irriterande ämnen. En av de effektivaste 
åtgärderna, för att antingen minska eller eliminera kutan exponering för 
farliga ämnen, är genom att applicera skyddande kräm eller användning av 
handskar. Den skyddande effekten av en barriärkräm kan uppnås på fysiskt 
sätt, genom att bilda en film på huden, eller genom en regenerativ process 
som förstärker den naturliga barriärfunktionen i huden. För att fastställa den 
skyddande effekten skulle hudbiopsier hos människor eller djur vara 
nödvändiga, men på grund av etiska skäl, och särskilt på grund av förbudet 
mot djurförsök i många länder, är detta inte lämpligt. Därför användes 
tredimensionella hudmodeller (rekonstruktion av human epidermis in vitro) i 
studie 8 för att analysera och sen klarlägga verkningsmekanismen av en 
barriärkräm in vivo. Det visades att dessa modeller reagerade på liknande sätt 
som mänsklig hud när det gäller barriärreparation efter skador på 
hudbarriären. Dock måste ytterligare studier göras för att undersöka 
känsligheten hos metoden. I denna studie visades att den multipla emulsionen 
(barriärkrämen) ökar halten av de viktigaste lipiderna genom att förbättra 
lipidsyntesen i huden utan att inducera irritation eller celldöd. Denna metod 
skulle kunna främja vidare utvecklingen av skyddande kosmetika och därmed 
förbättra förebyggande samt behandling av arbetsrelaterade 
hudsjukdomar.(18) 
 
Nyare trender av läkemedelsadministrering genom huden handlar mycket om 
follikulär penetration med ett tillägg av nano- och mikropartiklar för att 
snabba upp leveransen till den systemiska cirkulationen. Infundibulum är en 
viktig komponent i penetrationsprocessen eftersom den fungerar som en 
långsiktig reservoar som fördröjer penetrationen av nanopartiklar. Dessutom 
är infundibulum omgiven av ett omfattande kapillärtnätverk vilket underlättar 
transporten av molekyler och partiklar till blodcirkulationssystemet.(1,3,4,16) 
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Detta kan vara av stort betydelse för vidare utveckling när det gäller läkemedel 
med en långsam frisättning. 
 
De olika parametrarna som karakteriserar penetration via infundibulum är 
hårstråets densitet, hårstråets diameter och ytan på infundibula. 
Skillnader i hårsäckens densitet i olika etniska grupper har beskrivits i många 
tidigare studier. Det visades att hårens densitet, den follikulära reservoaren 
samt ytan av de follikulära infundibulum varierar mellan individer och 
dessutom beror på det valda området, men deras påverkan på 
penetrationsprocessen har inte stor betydelse. (4) 
 
I studie 6 undersöktes påverkan av mikropartiklar på homogeniteten och 
distributionen av topikalt applicerade ämnen. Dessa mikropartiklar laddades 
med antioxidanter vilka skulle neutralisera de fria radikaler producerade av 
doxorubicin, ett läkemedel mot cancer. Resultatet visade att mikropartiklarna 
i formuleringen ökade den homogena fördelningen inte bara på hudens yta, 
utan också i fåror och rynkor samt i öppningarna på svettkörtlar och 
hårsäckar. På så vis förbättrades barriäregenskaperna i huden vilket innebär 
ett bättre skydd mot fria radikaler. I en annan studie (studie 7) av samma 
författare jämfördes denna lagring eller reservoar av nanopartiklar i 
hårsäckarna och i stratum corneum. Resultaten visade att lagring av 
nanopartiklar i hårsäckarna kvarstod 10 gånger längre tid än i stratum 
corneum. Denna skillnad mellan hårsäckarna som en långsiktig behållare 
jämfört med stratum corneum skulle möjligen bero på att uttömning från 
hårsäckarna endast kan inträffa under långsamma processer som t ex genom 
penetration i djupare vävnaderna eller utflöde med talg produktion, medan 
ämnena i stratum corneum snabbt avlägsnas via kontakt med olika föremål 
som textil, vatten eller på grund av den naturlig avfjällningsprocess. Dessa 
resultat betyder mycket inför framtida läkemedelsadministreringar, särskilt 
när det gäller läkemedel med långsam frisättning. 
 
 

6. Slutsats 
 
Samband mellan s. corneum och läkemedelsupptag och kosmetika är en 
komplex fråga. Det finns visa fysiologiska förklaringar till eventuella 
sambanden, som t.ex. studierna med mikropartiklar eller nanopartiklar, men 
flera studie krävs för att några slutsatser skulle kunna dras. Undersökningar 
som använde olika hudmodeller på hudbarriären in vitro och är inte riktigt 
jämförbara med den verkliga in vivo, som har sin egen metabolism och 
förnyas kontinuerligt. Dessa undersökningar är begränsade på grund av etiska 
skäl. Även om stora framsteg har gjorts genom att presentera en mer exakt 
modell av den molekylära organisationen av lamellära dubbelskikten i 
stratum corneum, är det för tidigt att dra slutsatsen att vi förstår den 
strukturella grunden för permeabilitetsbarriären helt. I dessa studier 
fokuserades mest på organisationen av lamellära dubbelskikten, men hudens 
barriär består av flera andra komponenter såsom korneocyternas lipidhölje 
och flera andra utsöndrade enzymatiska och strukturella proteiner som 
utvecklas från lamellkroppar. Dessa är också viktiga att förstå. Slutsatsen blir 
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således att fler omfattande studier behövs inom området för att kunna besvara 
olösta frågor som; 

 Hur samarbetar komponenter som deltar i att skapa ett effektivt, 
paracellulärt hinder för vattenförlust från kroppen och samtidigt 
förhindrar inträngning av skadliga ämnen? 

 Vilka kriterier måste ett ämne uppfylla för att passera denna 
tättpackade lipidstrukturen? 

 Hur ser lamellorganisationen på olika nivåer av s. corneum samt vid 
olika sjukdomar?  

 
 

7. Tack  
 
Jag skulle tacka min familj som har stöttat mig under hela receptarie- 
utbildningen och ett stort tack till min handledare Martin Burman som hjälpte 
mig under detta arbete. Jag vill också passa på att tacka till Amina Mrkulic för 
hjälp och korrekturläsning. 
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