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S A M M A N F A T T N I N G 

Mikrocirkulationen, som inbegriper kroppens minsta blodkärl, transporterar syre och 
näringsämnen till våra celler. Vissa sjukdomar, som diabetes, hjärt-kärlsjukdom och akut 
blodförgiftning leder till förändringar hos mikrocirkulationen. Mekanismerna bakom dessa 
förändringar är delvis okända. Det finns därför ett stort behov av kliniska mättekniker som kan 
bedöma mikrocirkulationens funktion. Vid jontofores placeras en elektrod tillsammans med ett 
läkemedel på huden. När en svag elektrisk ström anbringas transporteras läkemedlet ner genom 
hudlagren. Effekterna av ett kärlaktivt läkemedel som appliceras på detta sätt kan sedan avläsas 
non-invasivt med laser Doppler-teknik. En stor fördel med jontoforesmtehoden, förutom att den 
är non-invasiv, är att läkemedelsdoserna som tillförs kroppen är mycket små och därmed ger de 
inte upphov till några systemiska bi-effekter. I avhandlingen presenteras forskning, vilkas 
målsättning är att lösa några av de viktiga frågorna kring transdermal jontofores så att tekniken 
optimeras för att den skall kunna brukas som ett verktyg vid kliniska undersökningar av 
mikrocirkulationen. 

Den första delen ägnas ett fenomen som kallas ospecifik vasodilatation. Det uppstår vid 
jontofores av substanser som är inte kärlaktiv, som vatten och koksaltlösning.  Resultaten från 
dessa försök indikerar att den ospecifika vasodilatationen beror på framför allt spänningen över 
huden, vilken i sin tur är relaterad till jon-koncentrationen hos läkemedelslösningen. Vidare 
registreras att mekanismen bakom den ospecifika vasodilatationen delvis är neuralt medierad 
genom att de till stor del går att förhindra med hjälp av lokal bedövning. Dessutom leder 
förbehandling med anti-histamina läkemedel till minskade ospecifika reaktioner, vilket också 
indikerar att lokala inflammatoriska processer är inblandande.  

Den andra delen av avhandlingen ägnas att optimera försöksprotokollen för jontofores. 
Till att börja med utvecklas ett protokoll som ger ett adekvat läkemedelssvar samtidigt som 
ospecifika effeckter minimeras. Det visar sig är möjligt genom att begränsa strömstyrkan och den 
elektriska laddningen under jontoforesen och genom att använda läkemedelslösningar som har en 
fysiologisk jonstyrka. Resultaten visar också att blodflödesförändringen som registreras under 
jontofores av acetylkolin och natriumnitroprussid kan beskrivas med hjälp av konventionella dos-
responsmodeller, vilket möjliggör en mer exakt analys av det mikrocirkulatoriska svaret samt 
underlättar jämförelse mellan olika läkemedel eller patientgrupper. 

Slutligen presenteras en mekanistisk model för det mikrocirkulatoriska svaret vid 
jontofores. Modellen beskriver läkemedlets transport från elektroden ner genom huden, clearance 
i huden vilken beror på diffusion och det lokala blodflödet, samt förändringen i blodflöde som 



sker på grund av läkemedlet. Modellen valideras genom försök på försökspersoner och resultaten 
visar att förändringarna i blodflödet åstadkommet av acetylkolin och natriumnitroprussid med 
denna modell kan beskrivas på ett exakt sätt. Vidare visar resultaten att det sker en betydande 
clearance av läkemedel i huden under jontofores. Detta har väsentlig betydelse när man ska 
uppskatta den lokala jontoforesdosen. 
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