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Összefoglalás  

A különböző dermaroller típusok bőrön át történő felszívódás fokozásra gyakorolt hatását lipofil 

(retinol) és hidrofil (flufenaminsav) modell hatóanyaggal vizsgáltuk. A modell hatóanyagokat 

liposzóma formájában jutattuk bőrdarabok felszínére, melyeket a megfelelő dermarollerrel 

előkezeltünk. Az emberi bőrön történő hatóanyag felszívódás vizsgálatához standard Franz diffúziós 

cellát használtunk. Szalagszerű eltávolítással a stratum corneum réteget ható óra elteltével 

eltávolítottuk. A lehúzott rétegek hatóanyag mennyiségét HPLC-vel mértük. A mélyebb bőrt vékony 

szeletekre osztottuk kriotómával, és megvizsgáltuk ezen szeletek hatóanyag tartalmát is.  

Ebben a tanulmányban három féle dermarollert vizsgáltunk. Az M8-1,5-15 dermaroller esetében 

tapasztaltuk a lipofil retinol mélyebb rétegekbe történő legerősebb felszívódást, 40,72 (4072% 

növekedés) faktorral, összehasonlítva a dermaroller nélküli bevitellel. A felszívódás ezen mértéke 

ennél nag yobb is lehet, hiszen a dermarollert általában a hatóanyag bőrre való felvitele után 

használják. Ebben a tanulmányban ugyanakkor standardizálási okokból kifolyólag a hatóanyagot a 

dermarolleres kezelést követően vittük fel a bőrre.  

A hidrofil flufenaminsav esetében a dermarolleres felszívódás növelés vonzatában ugyanezen 

állítások igazak. Standardizált protokollunkkal 240%-os emelkedést tapasztaltunk. Ezzel a 

hatóanyaggal kísérleteztünk, és a dermarolleres kezelést csak a hatóanyag felvitelét követően 

végzetük. Ezen körülmények mellett a mélyebb rétegekbe a felszívódás növekedése 1238% volt.  

Valamennyi, általunk vizsgált dermaroller fokozta a modell hatóanyagok startum corneumba való 

felszívódását.  

Bevezetés 

A bőrbe többféle hatóanyag bevitelt szolgáló, különböző fizikai és kémiai módszert ismerünk. A 

kémiai penetrációt fokozó összetevőkkel történő hatóanyag bevitel gyakran erősen függ a bevinni 

kívánt hatóanyag szerkezetétől, míg a hatóanyag legkisebb kémiai változtatásával már drasztikusan 

módosíthatjuk a hatóanyag penetrációját.  

B izonyos hatóanyagok esetében a fizikai módszerek legalább olyan mértékben hatásosak. 

Módosított, vagy ionizált hatóanyagokat iontoforézissel vihetünk a bőrbe. Ugyanakkor ez a módszer 
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nem túl elterjedt, hiszen az ehhez szükséges eszköz drága, és nehezen megoldható a bevitt 

hatóanyag mennyiségének kontrollálása.  

A diagnosztikából jól ismert ultrahangot csak alkalmanként használják hatóanyag bevitelre. 

Ugyanakkor ilyen kezeléshez  nagy ultrahang energiára van szükség (nem úgy, mint a diagnosztika 

esetében), mely bizonyos körülmények között nem csak a legfelsőbb bőrréteget teszi átjárhatóvá, 

hanem a bőr mélyebb rétegeit is megzavarja. A hatóanyag mennyiség beállítása itt is problémás.  

A bőr reverzibilis mikroperforálásával ejtjük a legkisebb lyukakat a bőr legfelsőbb barrier rétegén 

(stratum corneum), ugyanakkor a hatóanyag adagot pontosan és ismételhetően juttatjuk a bőrbe. 

Tanulmányunk az új bőr mikroperforációs eszközzel (Dermaroller) történő két legnagyobb hatóanyag 

csoportjának (lipofil és hidrofil) bevitel növelését vizsgálja. Emellett a dermarolleres kezelés 

ismételhetőségét is vizsgáltuk.  

A célra humán bőrt kezeltünk dermarollerekkel, modell hatóanyaggal, melyet a bőr különböző 

rétegeibe juttattunk, és a bevitelt elismert módszerekkel (Franz diffúziós cella, HPLC) mértük.   

Lipofil hatóanyagként a retinolt vizsgáltuk. Ezt a hatóanyagot gyakran használják A-vitamin kezelésre. 

Igen érzékeny, precíz, ismételhető HPLC módszerrel határoztuk meg a bőrbe jutott koncentrációt.  

Hidrofil modell anyagként a nem-szteroid gyulladáscsökkentő flufenaminsavat használtuk. Az 

elemzéshez az izokratikus m obil fázison alapuló reverz fázis HPLC módszert alkalmaztuk.  

Anyagok és módszerek 

Anyagok 

 
Az all-transz retinolt a Sigma cégtől Sigma-Aldrich Chemistry GmbH, Steinheim, Németország 

szerezt ük be. A liposzóma képző lipideket a Natterman Phospholipid GmbH, Köln, Németország 

vásároltuk. A HPLC fokú metanolt a Riedel de Haen, Seelze, Németország vállalattól vásároltuk, a 

felhasznált vizet pedig Milli-Q üzemmel ásványtalaníttattuk (Millipore, Darmstadt, Németország). A 

flufenaminsavat a Lindopharm MmbH, Hilden, Németország cégtől kaptuk. A trifluor-ecetsavat a 

Merck, Darmstadt, Németország cégtől vettük. Minden egyéb vegyi anyagot a lehető legtisztább 

formátumban szereztük be a Merck, Darmstadt, Németország gyártótól. A liposzómák gyártását 

szolgáló Liposofast mini-extrudálót pedig az  Avestin, Ottawa, Kanada vállalattól vásároltuk.  

Felszerelés 

A Horst Liebl ETS, 67860, Friesenheim, Franciaország cég három különböző dermarollert szállított 

részünkre: 

a) C modell 8, 0,13-15: a hatóanyagok stratum corneum alá történő bejuttatásához. Ennek a 

dermarollernek 192 tűje van, hosszuk 0,13±0,02 mm, soronként 24 tű, távolságuk a 8 sorban 

2,5 mm. 

b) M modell 8 1,5-15: ez mélyebb rétegekig, kb. 1 mm-ig hatol a bőrben. A rolleren 192 tűt 

találunk, 1,5±0,02 mm hosszúak, soronként 24 tű, távolságuk a 8 sorban 2,5 mm. 

c) M modell 8 1,5-30: 1,5 mm mélyre juttatja a hatóanyagokat a bőrben. 92 tűt találunk a 

rolleren, melyek hossza 1,5±0,002 mm, soronként 12 tű, távolságuk a 8 sorban 2,5 mm.  
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Valamennyi dermaroller átmérője 20 mm volt, szélessége pedig 21,5 mm. A roller egy tengelyen 

forog, melyhez irányító villa kapcsolódik. A villákat pedig egy nyél csavarozza össze.  

A Franz  diffúziós cella (egyszerre max. 6 működött) névleges felszíne 3,14 cm2 volt, a fogadó 

kompartment térfogata pedig 12  ml. A Franz cellákat 37±1 fokon tartottuk vízfürdő segítségével 

(Julabo, Németország).  

A kriotóma vágásokat Vogel Crotome AS 620 (Anglia-Scientific, UK.) segítségével végeztük. 

Módszerek  

Retinol meghatározása bőrben 

A HPLC rendszer összetevői között szerepelt egy Merck-Hitachi HPLC 655 A-12 pumpa, egy Kontron 
360 automatikus mintavevő 20 μL-körrel és egy Merck Hitachi L-5000 LC szabályozó egység. 
Oszlopként Waters Xterra RP18 (4,6 mm LD és 250 mm hosszú) szolgált, mely szférikusan formázott 5 
µm szilikon gélt tartalmazott. Merck-Hitachi L4000 UV abszorpciós detektort használtunk 
kimutatásra, 322 nm hullámhosszon, integrátorként pedig Mertk-Hitachi D 7500-at. Oldáshoz mobil 
fázisként metanol:víz 95:5 arányú oldata szolgált. Az áramlási mennyiség 1,3 ml/perc volt, az oszlopot 
pedig környezeti hőmérsékleten használtuk. A nyomást 117-119 bar között tartottuk. A retinol 
visszatartási ideje rendszerünkben 4,9 perc volt.  
 
Flufenaminsav meghatározása bőrben 

Ugyanazt a felszerelést használtuk, mint a retinol meghatározásakor, kivéve a HPLC oszlopot, mely 
ezeknél a kísérleteknél ET 250/3 Nucleosil 100-5 C18 (Macherey Nagel, Düren, Németország) volt. 
Mobil fázisként 0,1 térfogat%-os TFA szolgált actontrilben: 0,085 térfogat%-os vízben (55:45). Az 
áramlási mennyiséget 0,7 ml/perc-en tartottuk, a nyomást pedig 180-182 bár között. A monitorozás 
288 nm-en történt. A hatóanyag visszatartási idő 11,1±0,2 perc volt.  
 
Liposzóma gyártás és a méret meghatározása 
 
A multimelláris liposzómákat hagyományos módszerrel állítottunk elő (lásd New, 1990). Ezeket a 

multimelláris liposzómákat 50 nm átmérőjű polikarbonát membrán lyukakon át extrudáltuk Avestin 

miniextrudáló eszközzel, hogy a kívánt méretű liposzómákat előállítsuk. A liposzómák átmérőjét 

Zetasizer IV eszközzel (Malvern Instrument, Herrenberg, Németország) mértük.  

 

Hatóanyagok  

Mindkét formula 100 mg/ml lipidet tartalmazott liposzóma koncentrációban. A flufenaminsav 

formula 0,5% flufenaminsavat, a retinol liposzómás formulája pedig 2% retinolt tartalmazott.  

Bőr 

A vizsgálathoz hasi plasztikai műtéten átesett női alanyok bőrét használtuk. Rögtön a bőr kivágása 

után a szubkután zsírréteget eltávolítottuk. A bőrt  alumínium fóliába tekertük, és -15C-on tároltuk 

poliet ilén táskában. A penetrációs kísérletekhez 35 mm átmérőjű bőr korongokat kilyukasztottunk, 

melegítettük, r inger oldattal átitatott vattával lem ostunk, majd a Franz diffúziós cellába helyeztük. 
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Ebben a tanulmányban a variáció lehető legkisebb szinten tartása érdekében valamennyi kísérlethez 

ugyanazon alany bőrét használtuk. 

A bőr és a stratum corneum vastagságának meghatározása 

A startum corneum vastagságának meghatározásához a szalagokat pontosan megmértünk sztripping 

előtt és után, és a réteg vastagságot az alábbi egyenlet által számoltuk ki (Michel et al, 1992): 

T = d / ap 

Ahol T a stratum corneum vastagsága µmben, d a strip súlyának változása sztripping előtt és után µg-

ban, a sztrip területét jelzi (µm2), p pedig a stratum corneum sűrűsége ( 1  x 103 µg / 1 x 109 µm3).  

Adagolás és inkubációs idők  

A bőrre nem-okklúz ívan cm2-ként 20 µl hatóanyag ot vittünk fel. A készítményt a Franz diffúz iós 

cellákban 6 órán át  hag ytuk a bőrön.  

Bőrperforálás dermarollerekkel 

Miután a bőr kikerült a mélyhűtőből, szobahőmérsékleten 5 percet pihent. A bőr felszínét ringer 

oldattal mostuk le. A dermarollerrel 10-szer hengereztük át, kézzel nyomást gyakorolva, különböző 

területeken. Ezt követően a bőrt Franz diffúziós cellába helyeztük és 3 órán át inkubáltuk, mielőtt  a 

liposzómás készítmény felkerült volna rá.  

Franz diffúz iós cella 

A Franz diffúziós cellában (Gauer Glas, Püttlingen, Németország) a bőrszekciókat 3,14 cm2-es 

névleges területtel helyeztük el, a fogadó kompartmenek térfogata pedig  12 ml volt. A bőr 

epidermisz oldalát környezeti körülményeknek lettek kitéve, a dermisz oldal pedig 7,4 pH-jú foszfát 

puffer sóoldattal érintkezett  a flufenamic sav esetén. A fogadó oldatot mágneses keverőlapát keverte 

500 rpm sebességgel. A pufferoldatot 37±1C°-on tartottuk, vízfürdővel szabályozott  vízkabáttal. 

Figyelmet fordítottunk arra, hogy a bőr felülete és a fogadó kompartment oldata közé ne kerüljön 

buborék. A jobb ismételhetőség érdekében a bőrt előhidratá ltuk 3 órán keresztül bazolaterális 

foga dó közeggel a hatóanyag készítmény felvitelét megelőzően. Mikrofecskendő segítségével 

felvittük a liposzómás készítményt a 3,14 cm2 bőrfelületre. Minden egyes készítményhez minimum 

három diffúziós cellát használtunk. Valamennyi tesztet nem-okkluzív donor kompartmenttel 

végezt ük. 6 óra elteltével a teszteket leállítottuk, és a diffúziós építményt lebontottuk. A retinol 

kísérletnél a teljes diffúziós cellát alumínium fóliával fedtük, hogy megakadályozzuk a retinol 

esetleges bomlását. A retinol esetében a fogadóoldat foszfát puffer sóoldat és etanol keveréke 

(20:80) volt, a ret inol receptor kompartmentben való oldhatósága és stabilitása miatt.  

A bőr stripping 

Az előre meghatározott ideig történő inkubálás után a liposzómás készítményt eltávolítottuk, 

letörültük a bőrről vatta segítségével. A bőrt speciális eszközre helyeztük át, parafa korongra, kis tűk 

segítségével rögzítve. A bőr kifeszítésével emellett megoldottuk azt a problémát, hogy a sztripping 

darabok beráncosodjanak. A bőr felszínét teflon maszkkal fedtük, melynek közepén egy 15 mm 

átmérőjű lyuk volt. Ettől a lyuktól kiindulva a bőrt 20 darab ragasztószalaggal fedtük (méret: 15 x 20 
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mm; Tesa, Beiersdorf, Hamburg, Németország). A szalag elég volt ahhoz, hogy lefedje a bőr azon 

teljes felületét, mely érintkezett a hatóanyagos készítménnyel. Standardizált eljárással minden egyes 

szalagot 2 kg súllyal terheltünk meg 10 másodpercre, majd pedig gyorsan levettük őket.  

A szalag sztripping után a bőrt gyorsan lefagyasztottuk folyékony nitrogénnel, és a sztrippelt 

területről 13 mm átmérőjű részt vettünk ki, majd egy fémdarabon lefagyasztottuk. A fémdarabot 

kriomikrotómba helyeztük. A bőrt a felszínnel párhuzamos részekre vágtuk, majd az alábbiak szerint 

gyűjtöttük össze: 1) első vágat, 2-5) 6 x 20 µm darabok, 6-9) 12 x 20 µm darabok, 10) a maradék 

szövet.  

Retinol kivonatolása humán bőrből  

A kivonat készítéshez használt oldat n-butanol és etil acetát keveréke volt (1:1). A ret inolt a 

ragasztószalagból és a bőrdarabokból vontuk ki, 2 ml kivonó oldattal. A bőrmintákat 2 percig 

sonicated, majd 4 órán át ráztuk szobahőmérsékleten. Ezután a mintákat 5000 rpm sebességgel 

centrifugáltuk 30 percen át, és a supernatant közvetlenül a HPLC eljárással értékeltük. Figyeltünk rá, 

hogy a retinolt ne érje fény, minden üveget alumínium fóliába tekertünk.  

Flufenaminsav kivonatolása humán bőrből  

A flufenaminsavat a bőrdarabokból és a raga sztószalagból vontuk ki, 2 ml 0,05 N NaOH segítségével. 

Miután 2 órán keresztül ráztuk őket szobahőmérsékleten, majd 5000 rpm sebességgel 30 percig 

centrifugáltuk, a felülószót közvetlenül a HPLC eljárással értékeltük.  

Eredmény és vita 

Analízis 

A flufenaminsav tartalomra kifejlesztett HPLC módszer alkalmas a liposzómákban és a bőrszövetben 

jelenlévő flufenaminsav mennyiségi meghatározására. A kalibrációs görbe (nem m ellékeltük) lineáris 

elrendeződést mutatott 0,035 µ g/ml, 5 µ g/ml koncentrációs területen, 0,99987 korrelációs 

együtthatóval, 288 nm hullámhosszon. Az itt leírt módszer gyors, egyszerű, szelektív és a bőr 

penetrációs tanulmányok elemzéséhez rutinként alkalmazható. Mind a kivonat és a HPLC módszerek 

100% regenerációt mutattak, és igen megbízhatóak, ami különösen megfigyelhető a „teljes 

mennyiség” oszlopban, az  1. És 2. táblázatban. Ezek az értékek nem megkülönböztethetőek a 100%-

tól.  

Flufenaminsav bejutása a bőrbe  

A jelen tanulmányban használt mindhárom dermaroller szignifikánsan megnövelte a bejutást  a bőr 

mélyebb rétegeibe (lásd 1. Táblázat).  

Az M-8 dermaroller 1,5-30° mutatta a legnagyobb növekedést (237% a kontrollhoz képest), és nem 

mutatott nagyobb felhalmozódást a stratum corneum rétegben, mely nem is volt  célja a feltalálónak 

(személyes beszélgetés, Horst Liebl ETS, Franciaország). Ehhez képest a C-8 dermaroller 0,13-15° 

mutatta a stratum corneum rétegben a flufenaminsav legnagyobb mértékű felhalmozódását (162%).  
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D ermaroll er Mennyiség a 

bőrfelszínen % 

mennyiség a 

stratum 

corneumban % 

mennyiség a  

mél yebb 

bőrrétegben %  

fogadó 

kompartment % 

tel jes 

viss zanyert 

mennyiség % 

kontrol l  61,54 ±5,21 38,94 ±5,21 1,572 ±0,286 0 102,01 ±2,69 

C8-0,13-15° 38,13 ±10,06 63,16 ±8,88 2,268 ±0,094 0 103,56 ±1,76 

M8-1,5-15° 39,6 ±2,95 58,12 ±2,02 2,32 ±0,367 0,799±0,13 100,89 ±0,78 

M8-1,5-30° 63,41 ±8,1 33,50 ±8,08 3,69 ±0,548 0,289±0,051 100,89 ±3,13 

1.táblázat: Liposzómás formájú flufenaminsav mennyiség a bőr különböző rétegeiben 

dermarollerezést követően, illetve a készítmény felvitelét követően 6 órával (felvitt mennyiség = 

100%). Az eredmények az átlagérték (n=3) ± az átlagértéktől való standard eltérésnek felelnek meg. 

Kontroll: itt nem történt dermarollerezés.  

A fogadó kompartmentben nem találtunk szignifikáns mennyiségű készítményt (lásd 1.táblázat). 

Ebből az eredményből arra következtetünk, hogy in vivo a vérkeringésbe sem jut be szignifikáns 

mennyiség.  

A flufenaminsav bőrmélység profilja a különböző kezelések esetén az 1.ábrán látható.  

 

1.ábra: Liposzómás flufenaminsav hatóanyag penetrációja a bőrbe, a bőr különböző mélységeiben. 

Bal oldali ábra:  stratum corneum mélység profilja, jobb oldali ábra: a teljes minta bőr mélységi 

profilja. Részleteket lásd az „Anyagok és módszerek” részben.  

Flufenaminsav felhalmozódás a bőrben abban az esetben, amikor a készítményt a dermarollerezés 

előtt vittük el a bőrre 

A felhalm ozódás draszt ikus növekedését tapasztaltuk abban az esetben, amikor a készítményt a 

dermarollerezés előtt vittük fel (lásd 2.táblázat). Ugyanakkor jelen kísérleti körülmények között a 

felvitt mennyiséget nem nyertük vissza teljesen. Ez részben azzal a ténnyel magyarázható, hogy az 

adag egy része a diffúz cellás részen kívül sz ívódott fel, és ezért  nem került elemzésre.  

D ermaroll er dermarolleren 

talál t % 

bőrfel színen 

lévő 

stratum 

corneumba n 

mél yebb 

bőrrétegben 

fogadó 

kompartment 

tel jes  talált 

mennyiség % 
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mennyiség % lévő 

mennyiség % 

lévő 

mennyiség% 

% 

Kontrol l (1)   61,54 ±5,21 38,94 ±5,21 1,572 ±0,286  102,01 ±2,69 

M8-1,5-15° 37,385 ±2,8 5,7 ±0,24 3,31 ±0,45 19,5±4,0 0,45 ±0,07 66,4 ±6,3 

2.táblázat: Liposzómás formájú flufenaminsav mennyiség a készítmény felvitelét majd 

dermarollerezést követően; 6 órával a bőr különböző részeire történt felvitelt követően visszanyerve 

(felvitt mennyiség = 100%). Az eredmények az átlagérték (n=2) ± az átlagértéktől való standard 

eltérésnek felelnek meg. (1) eredmények a kontrollra vonatkozóan: lásd 1.táblázat.  

Itt különösen érdekes a stratum corneumból a mélyebb bőrrétegbe jutott  hatóanyag meredek 

emelkedése (2.ábra). Értelemszerűen a készítményt a dermaroller nagymértékben lenyomja az 

alsóbb bőrrétegek irányába. A stratum corneum rétegben talált kis mennyiség változó a 

kontrollcsoporthoz képest, és oka lehet a módszer változá sa. Sajnos ezt a hatást jelen tanulmány 

keretében nem tudtuk tovább vizsgá lni.  

 

2-ábra: Liposzómás flufenaminsav hatóanyag behatolása a bőrbe: a bőr mélységének függvényében. 

Teljes vizsgált bőr mélységi profilja azon kísérleti esetben, amikor a készítményt a dermarollerezést 

előtt visszük fel a bőrre. Részleteket lásd az „Anyagok és módszerek” részben.  

Retinol felhalmozódása a bőrben  

Jelen tanulmányban használt mindhárom dermaroller jól megnövelte a retinol felszívódását mind a 

stratum corneum rétegben, mind a bőr mélyebb rétegeiben, a lipofil modell retinol kontroll teszthez 

képest.  

A kontrollcsoportban (azaz dermarollerezés nélkül) a felvitt teljes hatóanyag mennyiség 13,7%-át 

találtuk a stratum corneum-ban, 0,291%-át a mélyebb bőrrétegekben (lásd 3.táblázat). A Franz 

diffúziós cellában a 6 órás inkubációs idő elteltével sem találtunk hatóanyagot a fogadó 
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kom partmentben. Ez azt mutatja, hogy az adott körülmények között a retinol lassabban szívódik fel, 

mint a flufenaminsav.  

D ermaroll er mennyiség a 

bőrfelszínen % 

mennyiség a 

stratum 

corneum-ban % 

mennyiség a  

mél yebb 

bőrrétegben %  

fogadó 

kompartment % 

tel jes 

viss zanyert 

mennyiség % 

Kontrol l  81,40 ±3,26 13,69 ±0,152 0,291 ±0,058 0 94,88 ±1,82 

C8-0,13-15° 69,55 ±1,63 28,47 ±2,61 3,330 ±0,994 0,511 ±0,04 101,59 ±3,87 

M8-1,5-15° 57,81 ±1,63 32,62 ±1,39 11,85 ±0,984 1,792 ±0,22 104,52 ±2,87 

M8-1,5-30° 68,64 ±0,68 22,62 ±0,48 7,491 ±0,491 0,162 ±0,017 100,38 ±2,49 

3.táblázat: Liposzómás formájú retinol mennyiség a bőr különböző rétegeiben dermarollerezést 

követően, illetve a készítmény felvitelét követően 6 órával (felvitt mennyiség = 100%). Az 

eredmények az át lagérték  ± az átlagértéktől való standard eltérésnek (n=3) felelnek meg.  

Az M8 1,5-15° dermarolleres mikroperforáció hatásaként a bőr mélyebb rétegeiben történt 4070%-

os hatóanyag felhalmozódás nagyon jelentős. Hasonló értékeket figyeltünk meg a M8 1,5-30° 

dermaroller esetében is. Mindkét dermarollert  a hatóanyagoknak a bőr mélyebb rétegeibe történő 

bevitel céljára fejlesztették ki (Horst Liebl ETS, Franciaország, személyes beszélgetés).  

A retinol különböző kezelésekben kapott mélységi profiljait a 3.ábra mutatja be.  

 

1.ábra: Liposzómás retinol hatóanyag penetrációja a bőrbe, a bőr különböző mélységeiben. Bal oldali 

ábra: stratum corneum mélységi profilja, jobb oldali ábra: a teljes minta bőr mélységi profilja. 

Részleteket lásd az „Anyagok és módszerek” részben.  

A különböző dermarollerek felszívódás növelésére gyakorolt hatásának összefoglalása (lásd 4 és 

5.ábrát).  

A C8 0,13-15° dermaroller hatására 1,62-szer több hatóanyag szívódott fel a stratum corneum-ba, és 

1,48-szor több a mélyebb bőrrétegbe a hidrofil modell hatóanyag kontroll teszt hez képest. A lipofil 

anyag esetében ezek a számok 2,078 (stratum corneum) és 11,34 (mélyebb bőrréteg). Ezt a 

dermarollert nyilvánvalóan arra  a célra fejlesztették ki, hogy segítse a hatóanyag stratum conreum-

ba való jutását. A kontrollhoz képest 1,62-szer magasabb hatóanyag felhalmozódás a stratum 
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corneum-ban arra utal, hogy a tűhossz elegendő volt ahhoz, hogy a stratum corneum-ban pórusokat 

nyisson, ugyanakkor ahhoz nem volt elég a tűk hossza és rugalmassága, illetve a stratum corneum 

lipid összetétel is megakadályozta, hogy a pórusok átjussanak a teljes stratum corneum-on. A lipofil 

hatóanyag esetén a ret inol mélyebben felszívódik a lipofik környezetben, ugyanakkor a hidrofil 

összetevő kevésbé.  

Az M8 1,5-15° dermaroller, mely ugyanannyi, de sokkal több tűvel bír (1,5 mm a 0,13 mm-hez képest 

a C8 0,15-15° dermarollerhez hasonlítva), a stratum corneum-on áthatolva a bőr mélyebb rétegeibe 

viszi a  hatóanyagot. Ez a roller 1,49-szeres és 1,48-szor magasabb hatóanyag felszívódást 

eredményezett a stratum corneumban és a mélyebb bőrrétegben, a kontrollhoz képest. Az előzetes 

kísérlet eredményei szerint, ahol a dermarollert a hatóanyag bőrre jutása után használtuk, sokkal 

nagyobb volt a flufenaminsav felszívódása (a kontrollhoz képest 12,4-szeres). A lipofil retinol 40,7-

szer nagyobb mennyiségben szívódott fel a mélyebb rétegbe, és 2,38-szor nagyobb mennyiségben a 

stratum corneum-ba a kontrollhoz képest. A dermarolleres tesztben a mélyebb rétegekbe történ 

felszívódás annyival nagyobb, hogy ezen körülmények között  a hatóanyag jelentős része a fogadó 

kom partmentbe került (a teljes mennyiség 1,8%-a).  

Az M8 1,5-30° dermaroller esetében a többi dermarollerhez képest a tűk száma feleannyi volt. Mivel 

a roller más jellemzőkkel bírt, és egy tű egyedi nyomása nagyobb volt a többihez képest, az egyes tűk 

egyedi behatolása is mélyebb volt. Ezt kísérleti eredmények is igaz olták: a hatóanyag felszívódás a 

stratum corneum-ban alacsonyabb volt a többi dermarollerhez  képest, mivel a tűk száma feleannyi 

volt, ezért a tűk keltette lyukak száma is feleződött. Ugyanakkor a bőr mélyebb rétegébe történő 

hatóanyag felszívódás minden dermaroller esetében maximális volt (azaz 2,35-ször több mint a 

kontroll tesztnél), m ivel a startum corneum teljes átszúrása megkönnyíti a hatóanyag át jutását ezen a 

barrieren. A lipofil retinolnak nincs szüksége erre a hatásra, mivel ez a hatóanyag átjut a barrier többi 

részén, miután felszívódott a stratum corneum-ba.  
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4.ábra: Az 1. és 2.táblázat értékei (hidrofil hatóanyag a különböző bőrrétegekben, 6 órával a felvitelt 

követően) normalizálódtak a kontroll eredményeken (kontroll = 1). A fogadó kompartment értékeit 

nem adtuk az ábrához, mivel 0 értékeket tartalmaztak. **: Az előző tanulmány értékei (dermaroller 

kezelés a hatóanyag felvitelt követően).  

 

5.ábra: A 3.táblázat értékei (hidrofil hatóanyag a különböző bőrrétegekben, 6 órával a felvitelt 

követően) normalizálódtak a kontroll eredményeken (kontroll = 1). A fogadó kompartment értékeit 

nem adtuk az ábrához, mivel 0 értékeket tartalmaztak.  

Következtetések 

A vizsgált dermarollerek képesek mind a hidrofil, mind a hidrofób hatóanyagok stratum corneum-ban 

és a bőr mélyebb rétegeibe jutattására. Ezt a Franz diffúziós cellás modellel mutattuk ki. A 

tudományos eredmények alátámasztják a dermarollerek fejlesztési protokolljainak helyességét. A C8 

0,13-15° dermaroller inkább a stratum corneum-ba való felszívódást segíti. Az M8 1,5-15° 

dermaroller nagyon jól segíti a hidrofil és hidrofób összetevők mélyebb bőrrétegbe szívódását. A 

harmadik dermaroller, az M8 1,5-30° mutatta a legjobb eredményeket a hidrofil hatóanyagok 

mélyebb bőrrétegbe juttatásának segítségére, amennyiben a dermarollert a hatóanyag felvitel előtt 

alkalmazz uk. A kapott eredményeket a különböző dermarollerek geometriájának eltérésével 

magyarázhatjuk.  Fontos megemlíteni, hogy az alkalmazás ismételhetősége igen jó.  

A modell rendszerben (Franz diffúziós cella) tapaszta lt fokozott hatóanyag felhalm ozódás a gyakorlati 

életben még magasabb lesz, hiszen az ismételhetőség és összehasonlíthatóság miatt a legt öbb 

tesztnél az alábbi lépésekben követték egymást a szakaszok: dermarollerezés – hatóanyag felvitel 

bőrre. A gyakorlatban az alábbi lépéseket fogják alkalmazni: hatóanyag felvitel a bőrre – 
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dermarollerezés. Ez a módszer per se több hatóanyagot juttat a különböző bőrrétegekbe, amit  az M8 

1,5-15° rollerrel és hidrofil összetevővel készített magyarázó tanulmány is kimutatott.  

A vizsgált dermarollerek olyan eszközök, melyek használata egyszerű, mégis hatékonyak, meglepően 

megemelik mind a hidrofil, mind a lipofil anyagok startum corneum-ba és a bőr mélyebb rétegeibe 

történő felszívódást.  
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