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Sammanfattning
Introduktion: Stratum corneum (SC), som är lipofilt, är det yttersta lagret i epidermis.
Epidermis fungerar som en skyddsbarriär genom sin strukturella cellulära uppbyggnad,
biokemiska samt regulatoriska mekanismer som upprätthåller skyddet. För en normal
barriärfunktion i SC ska fukthalten ligga mellan 10–30% vatten; om det inte ligger inom
det intervallet blir SC skört och försvagat. Denna funktion bevaras via intercellulära
lamellära kroppar och natural moisturizing factor (NMF) som har förmågan att binda
vatten. Transepidermal vattenavgivning (eng. transepidermal waterloss - TEWL) är ett
mått som används vid utvärdering av hudens barriärfunktion. TEWL mäts på både friska
individer samt individer med hudsjukdomar som har en inverkan på barriärfunktionen;
framförallt vid atopisk dermatit (AD). Kortfattat mäter TEWL mängden vatten från
huden som förloras genom diffusion i SC. Vid en bristande barriärfunktion ses en ökad
TEWL. Hudsjukdomar som leder till en svag hudbarriär, såsom AD och psoriasis, påvisar
ett högt mått på TEWL. Skadad hud ger ett högre TEWL värde. Det innebär att TEWL
värdet kan användas som ett mått för att få information om barriärfunktionens
permeabilitet, och därmed tillståndet på barriärfunktionen. Det är av klinisk relevans att
öka kunskapen om hur huden fungerar, särskilt när det kommer till utveckling av
fuktbevarande krämer och läkemedel. Det är viktigt att öka förståelsen för hur huden
reagerar på olika ämnen i topikala beredningar eftersom dessa har en biokemisk samt
mekanisk påverkan på hudbarriären, där en ökad sensitivitet kan ses och därmed en
försämrad barriärfunktion. En förbättrad barriärfunktion, å andra sidan, kommer att
minska risken för torrhet och andra besvär i hudbarriären.
Syfte: Det övergripande syftet med studien är att studera inverkan av en
nyutvecklad utvärtes kräm på hudens barriärfunktion vad gäller olika barriäregenskaper.
Metod: Studien var randomiserad, kontrollerad, bilateral och blindad för försöksledare.
Försökspersoner använde en kräm på underarmarna i ca. 14 dagar. En jämförelse mellan
kontroll (obehandlad hud) och behandlad hud gjordes för att se om krämen hade någon
effekt på hudens vattenavgivning, fukthalt och känslighet bl.a.
Resultat & diskussion:
Av samtliga försökspersoner (15 st.), fullföljde 13 försökspersoner studien enligt de
angivna instruktionerna (per protokoll och med fullständiga data). Hos samtliga
försökspersoner sänktes hudens pH efter behandling (p <0,0001). Vad gäller krämens
påverkan på hudens fukthalt sågs ingen signifikant skillnad mellan kontroll och
behandlad hud (p=0,3303). Inga signifikanta skillnader i TEWL sågs mellan kontroll och
behandlad hud (p=0,3028). Applicering av sodium lauryl sulphate (SLS) på huden visade
en signifikant sänkning (p=0,0004) i irritation på behandlad hud som därmed fick en
minskad TEWL, i jämförelse med kontroll. Vid visuell avläsning av rodnad bedömdes
64% av deltagarna ha en lägre grad av rodnad på behandlad hud i jämförelse med
kontroll .21% av deltagarna bedömdes ha en mer märkbar rodnad på behandlad hud
jämfört med kontroll och hos 14% av deltagarna sågs ingen märkbar skillnad mellan
armarna. Instrumentell mätning av rodnad gav en signifikant sänkning i behandlad hud
jämfört med kontroll (p=0,0432). Testkrämen hade en positiv påverkan på hudens
barriäregenskaper. pH sänktes, fukthalten och TEWL var oförändrade. Efter SLS
appliceringen sågs framförallt en sänkning av TEWL eftersom den behandlade huden var
mindre skadad i jämförelse med obehandlad hud. Detta innebär att den upprepade
behandlingen med testkrämen som hade lågt pH förstärkte hudens barriärfunktion.
Slutsats: Avslutningsvis tyder det på att testkrämen hade en påverkan på hudens
barriäregenskaper, där de nyfunna resultaten kan användas för att förbättra framtida
sortimentet av hudvårdsprodukter.
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1.Introduktion
1.1 Hudens uppbyggnad och funktion
Huden är kroppens största organ med ett flertal viktiga uppgifter; framförallt funkar den
som en skyddsbarriär mot yttre angrepp (figur 1). Huden skyddar mot bl.a. mikrober, UVstrålning och patogena ämnen. Den reglerar även kroppstemperaturen samt mängden
vatten som utsöndras och bevaras (1). Huden består av tre huvudsakliga delar; epidermis,
dermis och subkutan vävnad. Subkutan vävnad är lokaliserat nedanför dermis, och består
mestadels av adipocyter (fettceller). Dermis, som har störst yta, ligger under epidermis
och består av proteinerna kollagen och elastin. I dermis finns talgkörtlar, svettkörtlar och
det är även här temperaturregleringen sker. Epidermis, som är i fokus för denna studie,
är det yttersta lagret och består till ca. 85% av keratinocyter. Keratinocyter är celler som
innehåller keratin och som tillsammans med förhornade celler (korneocyter) bildar ett
yttre dött cellager. Detta hornlager är kemiskt och mekaniskt mycket resistent (2).
1.2 Barriärfunktionen i huden
Stratum corneum (SC) är det yttersta lagret i epidermis och är lipofilt (3). Det innehåller
till en viss del vatten, ca. 10–30%. Epidermis i sin helhet, fungerar som en skyddsbarriär
genom sin strukturella cellulära uppbyggnad, biokemiska samt regulatoriska mekanismer
som upprätthåller skyddet. Permeabilitetsregleringen samt den antimikrobiella
funktionen i SC interrelaterar med varandra genom aktiviteterna av deras lipid och
proteinrika beståndsdelar. Den antimikrobiella funktionen beror på den låga
vattenhalten, det sura pH:t samt de antimikrobiella lipiderna, med fokus på fria fettsyror
(FFA). Korneocyter är omgivna av ett fettlager och epidermis består till mestadels av
dessa. Dessa barriärfunktioner är huvudsakligen reglerade av korneocyterna där det
extracellulära utrymmet mellan korneocyterna är fylld av lipider. Strukturen och
organiseringen av dessa lipider är viktiga för barriären och vid bevarande av vätska i SC.
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Figur 1.
En schematisk bild av hudens lager (4). Epidermis i sin helhet, fungerar som en
skyddsbarriär genom sin strukturella cellulära uppbyggnad, biokemiska samt
regulatoriska mekanismer som upprätthåller skyddet.
1.2.1 Fukthalt
För en normal barriärfunktion i SC ska fukthalten ligga mellan 10–30% vatten; om det
inte ligger inom det intervallet blir SC skört och försvagat (5). Denna funktion bevaras via
intercellulära lamellära kroppar och natural moisturizing factor (NMF). NMF består av
ett flertal lågmolekylära vattenlösliga föreningar, som har förmågan att binda vatten.
NMF består bl.a. av aminosyror, urea och glycerin. Dessa ämnen har en avgörande roll för
den vattenbindande funktionen i SC (6). Vattenmolekylerna går upp genom SC och
hydratiserar cellerna högst upp innan de avdunstar. Normalt sett avdunstas ca. en halv
liter/dygn hos en vuxen människa. Luftfuktigheten i miljön är också en avgörande faktor
vad gäller vattenhalten i SC. Vid låg luftfuktighet blir hornlagret sprött och försvagat, vid
hög sådan försämras barriärfunktionen och mikrobangrepp kan förekomma. För att
motverka detta vid hög fuktighet ligger pH på ca. 5.
1.2.2 Transepidermal vattenavgivning
SC bidrar till upprätthållandet av barriärfunktionen på många olika sätt; däribland
reglering av transepidermal vattenförlust (eng. transepidermal water loss, TEWL) (5).
Vattnet i SC rör sig beroende på organiseringen, samt mängden av de hydrofoba lipida
lamellära kropparna. TEWL är ett mått som används vid utvärdering av hudens
barriärfunktion. TEWL mäts på både friska individer samt individer med hudsjukdomar
som har en inverkan på barriärfunktionen; framförallt vid atopisk dermatit (AD). TEWL
är mängden kondenserat vatten som diffunderar genom SC upp till hudytan per
tidsenhet. Kortfattat mäter det mängden vatten från huden som förloras genom diffusion
SC. Vid en bristande barriärfunktion ses en ökad TEWL. Hudsjukdomar som leder till en
bristande hudbarriär, såsom AD, kontakteksem och psoriasis visar ett högt värde på
TEWL. Skadad hud ger ett högre TEWL värde. TEWL används därför för att få
information om barriärfunktionens permeabilitet, och därmed tillståndet på
barriärfunktionen. Det är av stor vikt vid absorption av topikala beredningar där skadad
hud absorberar en ökad mängd av ex. kortisonkrämer som på så sätt leder till en ökad
effekt av läkemedel (6).
Enligt en tidigare studie (7) har det påvisats att vid en stark hudbarriär sågs stora
korneocyter, fler lager av korneocyter samt förbättrad molekylär organisering av
lamellära lipiders struktur där ett lågt värde på TEWL uppmättes. En faktor som kan
påverka TEWL och därmed leda till en försvagad barriärfunktion är hudvården. Tvål som
innehåller tensiden sodium lauryl sulfat (SLS) kan skada hudbarriären och leda till en
ökad TEWL. Mjukgörande krämer däremot som är fuktbindande, bevarar fukten och ger
en minskad TEWL och därmed en förstärkt barriärfunktion. Värt att nämna är att det
finns ett omvänt förhållande mellan TEWL och fukthalten i SC. Ett högt värde på TEWL,
som är en indikation på en bristande barriärfunktion, är direkt kopplat till ett lågt värde
av fukthalt i SC, och tvärtom (8).
1.2.3 Lipider
Det är redan nämnt hur SC är lipofilt, och därmed hydrofobt, och på så sätt agerar
barriärfunktionen fuktbevarande. De lamellära kropparna utsöndrar lipider som fria
fettsyror, ceramider och kolesterol. Dessa förhindrar förlust av vatten och bibehåller en
optimal fukthalt. Detta sker i de nedre lagren av epidermis, där lamellära kroppar
utsöndras från keratinocyterna, vilket leder till ett ogenomsläppligt lipofilt membran som
verkar som en vattenbarriär och är av avgörande betydelse för en fungerande
barriärfunktion. Det finns många faktorer som har en inverkan på hur lipider påverkar
barriärfunktionen. Mängden lipider (lipidvikt i %) samt organisering av lamellära lipider
har en viktig roll i barriärfunktionen (figur 2) (9). Den hydrofoba kompositionen; dvs.
avsaknad av polära lipider, men där långa mättade fettsyror är närvarande; är en viktig
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bidragande faktor. Lipidernas organisering och packning kontrollerar vattnets rörelse
genom korneocyterna vid permeabilitet (9).

Figur 2.
En schematisk bild av korneocyter, hydrofoba lipider, det hydrofila extracellulära
utrymmet och hydrofoba membran i SC. Korneocyter är omgivna av ett fettlager. Dessa
barriärfunktioner är huvudsakligen reglerade av korneocyterna där det hydrofila
extracellulära utrymmet mellan korneocyterna fylls av lipider. Strukturen och
organiseringen av dessa lipider är viktiga för barriären och vid bevarande av vätska i
SC. Modifierad efter (9).
1.2.4 pH
pH är en viktig parameter i barriärfunktionen och det är väldokumenterat att det externa
pH:t i SC är surt (10). pH reglerar även, till en viss del, de enzymatiska steg som leder till
mognad av lamellära membran i SC. pH spelar även en viktig roll i integriteten i SC.
Integritet definieras som ett mått för resistens för disassociering av sammanlänkade
korneocyter vid skada (ex. tejpavdrag av yttersta hudlagret). Flagig och fjällande hud
uppstår på grund av enzymatiska processer som i sig är pH-beroende. Den viktigaste
funktionen av pH är att den ger ett antimikrobiellt skydd på grund av surheten. SC på
inflammerad och skadad hud har visat sig luta mot neutralt pH än surt pH. Ökat pH på
SC kan inaktivera enzymer som är viktiga för lipogenesen i huden vilket är något som är
framträdande vid atopiskt dermatit (AD) bl.a. (10). En tidigare studie (11) som gjordes på
normal hud hos möss, visade att försurning av SC med utvärtes applicering av
polyhydroxyl syra (PHAs) förbättrade hudens struktur och funktion genom att öka
lipogenes och förhindra nedbrytning av corneodesmosomer, som är viktiga för
korneocyternas sammanhållning. En annan studie (12) som gjordes på möss undersökte
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om upprepad behandling av en kräm med lågt pH kunde förhindra det labb-inducerade
kontakteksemet; det visade sig att upprepad applicering av en sur kräm (pH 2,8)
förhindrade AD-liknande hudskador.
1.3 Hur hudåkommor är kopplade till en bristande barriärfunktion
Det är viktigt med en mjukgörande kräm, antingen som grundläggande eller
komplementbehandling för atopisk hud, torr hud och aknebenägen hud. Hudbarriären
hos dessa hudåkommor är oftast känslig och skör.
1.3.1 Atopiskt dermatit
En försvagad barriärfunktion är en nyckelkomponent i sjukdomsförloppet för vissa
sjukdomar såsom AD, kontakteksem, xeros (torr hud) och psoriasis.
Enligt en studie in vitro (13) rapporterades en minskning av långa FFA (fria fettsyror) och
ceramider i atopisk hud i jämförelse med normal hud. NMF nivån har visat sig vara
väldigt låga vid AD. I sjukdomar som psoriasis och iktyos har NMF inte påfunnits alls.
I AD, sågs en hexagonal packning av lipider mer frekvent jämfört med normal hud, vilket
fortfarande är oklart om den packningen kan minska hudbarriärens förmåga att bevara
fukt. Packningen av lipider i SC är avgörande för permeabilitetsbarriären (14).
Atopisk hud kan även ha ett högre pH värde än hos normal hud, i kombination med ett
reducerat uttryck av antimikrobiella peptider. Detta kan i sin tur förklara den höga
graden av Staphylococcus aureus – angrepp, jämfört med normal hy (15).
TEWL är ett mått som kan används för att mäta svårighetsgraden av AD, samt mäta
respons av behandling hos individer som har av AD. TEWL som mäts under de första
dagarna hos ett nyfött barn, kan användas som ett verktyg för att förutsäga utveckling av
AD hos spädbarn. Mätning av TEWL är därmed ett grundläggande verktyg för att tidigt
upptäcka spädbarn som löper ökad risk för att utveckla AD och därmed få möjligheten för
att förebygga utvecklingen, genom ex. daglig användning av fuktbevarande topikala
beredningar (16).
1.3.2 Xeros
Korneocyter vid xeros (torr hud) är betydligt mindre och färre, vilket leder till ökad
vattenförlust p.g.a. avsaknad av den mekaniska barriären. De lipofila egenskaperna är
inte lika förstärkta i torr hud som i normal hud på grund av avsaknad/minskning av
fettlager samt lipider (figur 3) (17). Torr hud (xeros) beror på obalans i de biokemiska
processerna i SC som är kopplade till fuktbevaring och avstötning av korneocyter (18).
Vid xeros, som är kopplat till vinterhalvåret, har det setts att lipidstrukturerna är
abnormala i de yttre lagren av SC. Packningen och den strukturella organiseringen av
lipiderna är istället oordnade (19). Disorganisering av lipidstrukturer påverkar troligtvis
korneocyternas sammansättning vilket leder till flagig och fjällig hud; två vanliga symtom
vid mycket torr hud. NMF är viktiga vid bevaring av vatten i SC och vid frånvaro av dessa
ses en ökad vätskeförlust från huden. Vid xeros, har keratiniseringen i hornlagret samt
bildning och bevaring av NMF i stratum corneum visat sig vara bristfällig vilket är bland
de största orsakerna till den bristande barriärfunktionen som orsakar torr hud. Denna
vätskeförlust som då i sin tur, är en av de viktigaste orsakerna för xeros, kan behandlas
effektivt med fuktgivande krämer. Konventionella topikala beredningar som ocklusiva
krämer och fuktgivande krämer har använts under lång tid. Med nya studier som ökat
förståelsen för hur SC verkar och vad en bristande barriärfunktion beror på, har det banat
väg för nya metoder att behandla torr hud. Nya fuktgivande substanser har börjat
studeras. Dessa substanser kompletterar lipiderna i barriären, antingen genom direkt
topikal applicering, eller genom att möjliggöra lipogenes i SC (18).
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Figur 3.
En schematisk bild som beskriver skillnaden i barriärfunktionen mellan normal och torr
hud (2). Korneocyterna i torr hud är betydligt mindre och färre, vilket leder till ökad
vattenförlust p.g.a. avsaknad av den mekaniska barriären. De lipofila egenskaperna är
inte lika förstärkta i torr hud som i normal hud (avsaknad/minskning av fettlager, samt
lipider). Modifierad efter (17).
1.3.3 Akne
Det finns ett samband mellan acne vulgaris (AV) och barriärfunktionen. Även vid AV ses
en bristande barriärfunktion, där huden är känslig. Undersökning av SC vid AV påvisade
en minskning i FFA och ceramider, en ökad TEWL och en minskning i fukthalt. Samtliga
observationer som talar för en bristande barriärfunktion. Förutom att barriärfunktionen
vid obehandlad hud är rubbad, så har det visat sig att vissa utvärtes akneläkemedel, har
en påverkan på barriärfunktionen. En ökad TEWL har observerats vid användning av
benzoyl peroxid och tretinoin. Förändringar i SC som beror på läkemedel bidrar till ökad
känslig och irriterad hud (20).
1.3.4 Testkrämen:
Testkrämen innehåller både urea, mjukgörande substanser, lipider och ett flertal syror (se
s. 7 för ingående ämnen). Urea, även känt som karbamid, absorberas i SC och är
vattenbevarande. Lipider befinner sig på utanpå SC och förhindrar vattenförlust från
huden (21). De mjukgörande ämnena, som Caprylyl Glycol, har som syfte att öka hudens
fukthalt (22). Syrorna och det faktum att krämen har lågt pH, lägger grund till om
försurning av stratum corneum kan bevaras vid upprepad behandling av en sur kräm (23,
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24). Surt pH har som tidigare nämnts olika påverkan på huden; allt från att förse huden
med ett antimikrobiellt skydd till att öka lipogenes i huden (13). Hudens reaktion mot en
tensid utvärderar om TEWL verkligen sänkts och därmed lett till en förbättrad hudbarriär
när huden har utsatts för ”skada”. Sammanfattningsvis är testkrämen en mjukgörande
kräm som ska undersökas om den har en påverkan på hudens barriärfunktion. Lågt pH,
ökad fukthalt och oförändrad alternativt sänkt TEWL är indikationer på en förstärkt
hudbarriär. Detta testas i denna studie.
Det är viktigt att öka förståelsen för hur huden reagerar på olika ämnen i topikala
beredningar då dessa har en biokemisk samt mekanisk påverkan på hudbarriären, där en
ökad känslighet kan ses och därmed en försämrad barriärfunktion. En förbättrad
barriärfunktion, å andra sidan, kommer att minska risken för torrhet och andra besvär i
hudbarriären. Det är ytterst viktigt med en mjukgörande kräm, antingen som
grundläggande eller komplementbehandling för atopisk hud, torr hud och aknebenägen
hud. Hudbarriären hos dessa hudåkommor är oftast känslig och skör (25).

2. Syfte:
Det övergripande syftet med studien är att studera inverkan av en nyutvecklad utvärtes
kräm på hudens barriärfunktion vad gäller olika aspekter på hudbarriären.
Frågeställningar:



Påverkas hudens pH av upprepad behandling med en kräm med lågt pH?



Påverkas hudens fukthalt och barriäregenskaper, som vattenavgivning (TEWL) av
upprepad behandling med en kräm med lågt pH?



Påverkas hudens känslighet för en tensid, av upprepad behandling med en kräm
med lågt pH?



Finns det någon skillnad vad gäller buffertkapaciteten mellan testkrämen och en
referenskräm med lågt pH?
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3. Metod:
Litteratur till introduktion inhämtades från databaser som PubMed och Google Scholar
via Umeå universitetsbibliotek. Information om de ingående innehållsämnena i krämen
(se s. 8 för komposition) inhämtades från kosmetika databaser såsom Cosing och
Specialchem cosmetics. MesH-termer som ingick i sökningen var bl.a. skin anatomy and
function, TEWL, pH barrier function, stratum corneum, skin moisture, lipids stratum
corneum, atopic dermatisis, xerosis, akne barrier function.
3.1. Val av metod
Detta var en randomiserad, kontrollerad (RCT), bilateral och blindad studie. Den var
randomiserad på så sätt att båda underarmarna hos försökspersonerna undersöktes men
behandlingen med krämen var randomiserad till en arm. Ansvarig för undersökningen
visste således inte vilka försökspersoner som applicerat krämen på höger eller vänster
underarm. Vid barriärexaminationen, var avläsningen blind och kännedom om vilken
arm som behandlats avslöjades efter att samtliga mätvärden erhölls. Vidare var studien
kontrollerad då en av armarna var en obehandlad kontroll och jämförelse av krämens
effekt gjordes mellan behandlad och obehandlad underarm. Slutligen var denna studie
bilateral då båda armarna hos försökspersonerna inkluderades i undersökningen.
Samtliga försökspersoners data inkluderas i analysen. Avvikande data inkluderas enligt
eng. intention to treat (ITT) (26).
3.2 Etiskt godkännande
Studien godkändes etiskt av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm med nr.
2016/1175–32. Godkännande för datum var 2016-06-08.
3.3 Urval:
Urval av studiepopulation gjordes och inklusionskriterier togs fram. Ett ickeslumpmässigt urval gjordes (ja-sägarurval), där alla i en population tillfrågades om de
ville delta (33). De som tackade ja kontaktades och inkluderas i studien. Resultaten gällde
för de försökspersoner som deltog. Inklusionskriterierna var följande:
- ≥ 18 år
- Ej gravid/ammande eller avser att bli gravid under studieperiod.
- Inga synliga hudsjukdomar på de områden som ska undersökas
- Inga kända allergier mot ämnen i produkterna (referenskräm och testkräm). Vid
uppkommen allergi avbryts deltagandet.
- Personer som anser sig friska
3.4 Kontakt med studiepopulation:
Försökspersoner kontaktades via telefon, mejl eller i personliga möten. Muntlig och
skriftlig information om studien gavs och en hälsodeklaration fylldes i där även skriftligt
samtycke medgavs.
3.5 Testkräm och referenskräm:
Innehållsämnena i krämen betecknades efter International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients (INCI), i följande ordning:
Aqua, Urea, Glycolic acid, Malic acid, Salicylic acid, Niacinamide, Allantoin, Propanediol,
Butylene glycol, Sodium gluconate, Ethyl lactate, Azelaic acid, Citric acid, PEG-20 Methyl
Glucose Sesquistearate, Tocopherol, Methyl Glucose Sesquistearate Hydrogenated cocoglycerides, Octyldodecanol, Behenyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Zinc ricinoleate,
Caprylyl Glycol.
Referenskräm med lågt pH (Acneattack) som används för fet/akne hy jämfördes med
testkrämen vad gäller buffertkapaciteten. Krämen inneöll: Aqua, Glykolys acid,
Isohexadecane, PPG-15 Stearyl Ether, Propylene Glycol, Stearath-21, Ammonium
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Hydroxide, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Phenoxyethanol, Stearic Acid, Palmitic Acid,
Xanthan Gum.
3.6 Studiedesign:
Studien ägde rum i Eviderm Institute i Solna. Deltagarna fick en kräm (pumpflaska – 40
ml) som användes morgon och kväll i 14 dagar i ena underarmen (antingen höger eller
vänster arm enligt en randomiseringslista). Höger och vänster arm fördelades jämnt i
randomiseringslistan till samtliga försökspersoner. Den andra underarmen verkade som
obehandlad kontroll. Mängden kräm per applicering var 0,5 ml och området som
behandlades var insidan på underarmen. Försökspersonerna tillfrågades att inte använda
andra krämer på armarna under studieperioden; tvålar och duschprodukter gick bra.
Följsamheten hos deltagarna undersöktes genom att den utdelade flaskan vägdes före och
efter studieperioden samt att de fyllde i en dagbok. Deltagarna ombads att inte applicera
krämen samma morgon som de kom till labbet för barriärexamination. Båda
underarmarna tvättades för att bli av med krämrester som kunde finnas kvar.
3.7 Barriärexamination på labbet:
Examinationen på labbet utfördes efter 14 dagars användning, d.v.s. på den 15:e dagen.
Mätningar av fukthalt, vattenavgivning och pH gjordes på först höger arm och sedan på
vänster arm efter att försökspersonerna fick vila i ca 10 minuter. pH, fukthalt och rodnad
mättes tre gånger och medelvärdet användes i analyserna.
Mätinstrumenten som användes var icke-invasiva och kommersiellt tillgängliga.
Instrumenten kalibrerades enligt instruktionerna. Mätningarna som var besvärsfria
placerades försiktigt mot hudytan, på ett område som var ca. 2 cm i diameter, under
avsedd tid för att erhålla mätvärden. Proben sattes på flera ställen i underarmen och
mättes 3–5 gånger för variation, där medelvärdet noterades. Samtliga instrument var
kopplade till en dator där resultat och mätvärden presenterades. Data fördes in i ett
försökspersonsprotokoll omedelbart efter mätningen. Luftfuktigheten i rummet låg
mellan 35–55% och rumstemperaturen var mellan 19–21 °C, och försökspersoner ombads
att kavla upp ärmarna och vila en stund för att acklimatiseras till rumstemperaturen och
undvika svettning.
3.7.1 Mätning av fukthalt:
Hudens fukthalt analyserades genom att mäta konduktans med hjälp av en Corneometer
CM 825 (Courage Khazaka, Tyskland) (27). Detta gjordes genom att lägga en prob
försiktigt mot hudytan i några sekunder för att erhålla mätvärden. Instrumentet mätte
skillnaden i den dielektriska konstanten som beror på att fukthalten ändrar kapacitansen
på precisionskondensatorn. Ett flertal mätningar gjordes på olika platser på armen.
Fukthalten uttrycktes i corneometric units (CU).
3.7.2 Mätning av pH:
pH mättes med en pH-meter (Courage Khazaka) som består av känsliga elektroder,
kopplade till en prob, som mäter vätejonkoncentrationen (28). pH-metern placerades
försiktigt mot hudytan och ett flertal mätningar gjordes på olika platser på armen.
Mätvärden erhölls på 1 s och pH uttrycktes med två decimaler.
3.7.3 Buffertkapacitet:
Jämförelse av buffertkapaciteten mellan testkräm och referenskräm gjordes den andra
dagen på labbet på 4 försökspersoner. Först mättes samtliga krämers pH med
lackmuspapper. Sedan pipetterades vardera krämer (21µg, 1µg extra som fastnar i
pipett/finger) på samma obehandlade arm. pH mättes med pH-meter (Courage Khazaka)
på en yta (2x5 cm2). Efter 1,5 timme mättes pH igen.
3.7.4 Mätning av TEWL:
Instrumentet (Aquaflux, Biox, England) bygger på en kondensorkammarteknik (29). Den
ihåliga cylinderns nedre ände (mätöppning) placerades på hudytan. Den övre änden är
sluten med en aluminiumkondensor som hålls under fryspunkten med hjälp av en
elektronisk kylare. När proben placerades på hudytan registrerades TEWL-värdet i
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datorn. Mätvärdet erhölls vid jämvikt inom 70 s och mätningen gjordes två gånger på
olika platser på armen. Avdunstningshastigheten uttrycktes i g h −1 m−2.
3.7.5 Utvärdering av hudens reaktion efter SLS applicering:
Irritationssubstansen SLS (sodium lauryl sulphate) är en tensid och ett vanligt ämne som
finns i tvål och tandkräm (30). Hudtest på båda underarmarna gjordes med 1%-ig SLS i
en aluminiumkopp (Finn Chambers, Epitest Oy, Finland) som var 12 mm i dm. 50 µl av
vattenlösningen (1 %-ig SLS) pipetterades på ett lager av filterpapper som placerades i
koppen (31). Koppen fästes på huden med ett tejp (Scanpor; Norgeplaster Facility, Oslo,
Norway). Borttagande av kopp gjordes efter 24 timmar (-/+ 20%) av deltagarna hemma.
De ombads att försiktigt skölja huden med vatten varpå borttagning, samt att markera
eventuell hudreaktion (cirkel) med en bläckpenna. Efter ytterligare 24 timmar (-/+ 20%)
befann sig deltagarna åter igen i labbet för mätning av rodnad, TEWL och visuell
avläsning.
Den visuella avläsningen gjordes enligt en skala på akut SLS-irritation framtagen från
European Society of Contact Dermatitis (32). Detta var den förenklade versionen som var
relevant för studien. Mätskala: 0 = ingen reaktion; 0,5 = märkbar, väldigt svag rodnad; 1
= svag rodnad; 2 = någorlunda rodnad; 3 = intensiv rodnad.
Rodnaden mättes med en färgmätare (Dermalab cortex) som innehåller ett
färgdetekterande chip (33). Mätningen av rodnad motsvarar hemoglobinet (rött) i
hudytan. Proben placerades försiktigt på hudytan, under 1 s, och mätvärden registrerades
i datorn. Flera mätningar gjordes på olika platser på armen. Slutligen gjordes en TEWLmätning (Aquaflux) (29). Total tid för samtliga mätningar var ca. 45 minuter. Graden av
irritation mättes och utvärderades genom visuell avläsning, mätning av rodnad med hjälp
av en färgmätare (Dermalab cortex, Danmark) samt TEWL-mätning.
3.8 Kvantitativ analys:
Medelvärde ± och standardavvikelse (SD) räknades ut för samtliga mätningar. pH,
TEWL, rodnad och fukthalt mättes flera gånger och medelvärdet för samtliga parametrar
användes i analyser. Medelvärde och SD räknades även ut för försökspersonernas ålder,
antal dagar använd kräm samt mängd använd kräm. Wilcoxon matched-pairs signed rank
användes som statistisk test för att bestämma signifikanta skillnader mellan kontroll och
behandling (34). Wilcoxon är en icke-parametrisk, parat test som används för att testa
om två gruppers medianvärde eller medelvärde är signifikant skilda eller inte. I denna
analys var p-värdet baserat på medianvärde då det antogs att data inte var
normalfördelad, eftersom data inte behöver vara det i icke-parametriska test. P-värden
<0,05 sattes som statistiskt signifikanta. Resultaten presenterades i form av låddiagram
där data sammanfattades med hjälp av fem storheter. Det största värdet (X max), det
minsta värdet (Xmin), medianen som är det mittersta värdet och betecknas med ett x med
en linje ovanför, Q1 är nedre kvartilen som markerar 25:e percentilen och Q3 är övre
kvartilen som markerar 75:e percentilen. Strecken som går ut från lådan kallas för
morrhår och representerar det högsta respektive lägsta värdet bland de värden som inte
räknas till uteliggare. Lådan innehåller 50% av värdena. Linjediagram användes för att
illustrera enskilda försökspersoners data. Statistikprogrammet som användes heter
Graphpad prism, version 6,07.
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4. Resultat:
4.1 Försökspersonsdata:
Femton personer, 1 man och 14 kvinnor (ålder 21–46 år) deltog i studien. Medelvärdet på
deltagarnas ålder var 25,27 år (SD: 6,56). Av samtliga försökspersoner (n=15), fullföljde
13 försökspersoner studien enligt de angivna instruktionerna (per protokoll och med
fullständiga data). En försöksperson smörjde inte hela underarmen enligt instruktion,
utan endast ett litet område på underarm under en vecka, för att sedan smörja enligt
instruktionerna den andra veckan. En försökspersons ena SLS-tejp lossnade och
försökspersonen blev därmed ombedd att avbryta studien; data från första
barriärexaminationen inkluderades dock.
4.2 Följsamhet:
Det fanns en mindre skillnad i mängd använd kräm mellan deltagarna. Användningen var
mellan 1,49 g/dag och 0,12 g/dag (medelvärde: 0,61 g, SD: 0,31) hos n=15. Antal dagar
som krämen smordes var mellan 7 och 14 dagar (medelvärde 13 dagar, SD: 0,13) hos
n=15. Det fanns ingen korrelation mellan krämåtgång och effekt av kräm vad gäller pH,
TEWL och fukthalt (se appendix F för sambandsdiagram).
4.3 Barriärexamination
Två försökspersoner rapporterade fjällig och flagig hud och tre försökspersoner upplevde
sveda i början av studien.
4.3.1 Testkrämens påverkan på hudens pH:
pH som mättes på kontroll hos deltagarna var 4,43–6,02 (medianvärde 5,35) (figur 4, 5).
På behandlad hud var pH hos deltagarna mellan 3,53–4,78 (medianvärde 4,11). Krämen
sänkte hudens pH då en signifikant skillnad i pH kan ses mellan kontroll och behandlad
arm (p <0,0001) (figur 5). I figur 4, kan utläsas från samtliga linjer, som representerar
försökspersoner, att pH sänktes hos samtliga försökspersoner på behandlad arm i
jämförelse med kontroll. Krämen sänkte därmed hudens pH.
pH
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Figur 4. Individuella data för n=15 på pH-värden på kontroll och behandlad hud efter 14
dagars användning av kräm.
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Figur 5. Hudens pH efter 14 dagars användning av kräm på kontroll och behandlad
hud. pH (p <0,0001). n=15.
4.3.2 Testkrämens påverkan på hudens fukthalt:
Fukthalten på kontrollarmen var 11,5–36,63 CU (medianvärde 25,03) (figur 6,7). På
behandlad arm var den mellan 17,47–40,3 (medianvärde 25,63) hos deltagarna. Det kan
utläsas i figur 7 att skillnaderna mellan kontroll och behandlad arm inte var statistiskt
signifikanta (p=0,3303). I figur 6, kan det utläsas att en del linjer visar på en sänkt
fukthalt. Krämen ökade därmed inte hudens fukthalt.
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Figur 6. Individuella data för n=15 på fukthalt på kontroll och behandlad hud efter 14
dagars användning av kräm.
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Figur 7. Hudens fukthalt efter 14 dagars användning av kräm (n=15) på kontroll och
behandlad hud. Fukthalt (p=0,3303).
4.3.3 Testkrämens påverkan på hudens vattenavgivning
TEWL på kontrollarmen var 5,13–15,58 g/m2 h (medianvärde 8,38) (figur 8, 9). På den
behandlade armen var den mellan 4,89–14,69 g/m2 h (medianvärde 8,65). Det kan
utläsas från figur 9 att det inte fanns en signifikant skillnad i TEWL mellan kontroll och
behandlad arm (p=0,3028). Från individuella data (figur 8) kan det utläsas att linjerna
symboliserar en ökning, sänkning och även oförändrade värden. Krämen sänkte inte
hudens vattenavgivning.
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Figur 8. Individuella data för n=15 på vattenavgivning (TEWL) på kontroll och
behandlad hud efter 14 dagars användning av kräm.
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Figur 9. Hudens vattenavgivning (TEWL) efter 14 dagars användning av kräm på
kontroll och behandlad hud n=15. TEWL (p=0,3028).
4.4 Hudens reaktion efter SLS applicering
4.4.1 TEWL efter SLS applicering:
Applicering av SLS på huden visade en signifikant sänkning (p=0,0004) i irritation på
behandlad arm som därmed fick en minskad TEWL, i jämförelse med kontrollarm (figur
10,11). TEWL på kontrollarmen var 13,16–68,97 g/m2 h (medianvärde 33,86). På
behandlad arm var TEWL 8,96–58,75 g/m2 h (medianvärde 14,88). Den SLS-skadade
huden på behandlad hud fick en minskad TEWL jämfört med den SLS-skadade
kontrollen där en signifikant skillnad kan ses (figur 11) (p=0,0004). Att TEWL sänks är
en antydan på att krämen har stärkt hudens barriär då irritation mot akut SLS skada inte
är lika framträdande som i kontroll. Individuella data (figur 10) visar en linje med en
kraftig sänkning i TEWL. Vid en ny analys med detta värde uteslutet, är skillnaderna
fortfarande signifikanta (p=0,0007). Det innebär att denna avvikelse (n=1) inte
påverkade gruppens resultat då signifikans mellan kontroll och behandlad arm
fortfarande kan ses. Krämen sänkte inte hudens TEWL före SLS appliceringen, utan en
signifikant skillnad i sänkning sågs efter SLS appliceringen.
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Figur 10. Individuella data för n=14 på vattenavgivning (TEWL) efter SLS applicering på
kontroll och behandlad hud efter 14 dagars användning av kräm.
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Figur 11. Hudens vattenavgivning (TEWL) efter SLS applicering på kontroll och
behandlad hud. TEWL (p=0,0004). n=14.
4.4.2 Visuell avläsning av irritation efter SLS applicering
Vid visuell avläsning av rodnad utifrån akut SLS irritationsskalan (0–3), bedömdes 64%
av deltagarna ha en lägre rodnad i behandlad arm i jämförelse med kontroll arm (n=14.)
(tabell 1). 21% av deltagarna bedömdes ha en mer märkbar rodnad i behandlad arm
jämfört med kontroll arm och hos 14% av deltagarna sågs ingen märkbar skillnad mellan
armarna. Detta tyder på att en rodnad faktiskt kunde ses i kontroll jämfört med
behandlad arm hos majoriteten av försökspersonerna. Avläsning och tolkning av rodnad,
utifrån skalan är en subjektiv utvärdering. För att bekräfta en faktiskt rodnad gjordes en
objektiv mätning med färgmätaren (figur 12, 13). Hos 14 % av försökspersonerna avlästes
inte heller någon ingen märkbar skillnad, och det blir därför svårt att dra en slutsats
gällande rodnaden utifrån en visuell avläsning.
Tabell 1. Graden av irritation enligt akut SLS-irritationsskalan hos n=14 på kontroll och
behandlad hud.
Behandlad

Obehandlad

Visuell skala
0

n=4

n=2

0,5

n=5

n=0

1

n=0

n=3

2

n=3

n=7

3

n=2

n=2
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4.4.3 Rodnad efter SLS applicering:
Efter applicering av SLS där rodnad mättes med färgmätare, sågs en signifikant skillnad i
rodnad mellan kontroll-och behandlad arm (p=0,0432) (figur 12, 13). Rodnad på
kontrollarmen var mellan 9,9–2,1 AU (medianvärde 16,35). På behandlad arm var det
10,5–20,7 AU (medianvärde 13,85). En signifikant skillnad i rodnad sågs mellan kontroll
och behandlad arm där rodnaden var lägre på behandlad arm (figur 13). Rodnaden är
hudens respons på irritation efter SLS-appliceringen och ju lägre rodnad desto mindre
skadad och irriterad är huden. Testkrämen förstärkte därmed hudens barriär, vilket kan
ses i den jämförelsevis lägre graden av irritation på behandlad arm jämfört med kontroll,
med avseende på rodnad samt TEWL. Individuella data (figur 12) visar olika grad av
sänkning, där både en ökning, sänkning och oförändrade data kan utläsas.
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Figur 12. Individuella data för n=14 på rodnad (AU) efter SLS applicering på kontroll
och behandlad hud efter 14 dagars användning av kräm.
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Figur 13. Rodnad (AU) på kontroll och behandlad hud. Rodnad (p=0,0432). n=14.
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4.5 Buffertkapacitet:
Testkrämen hade pH ~ 3,5 och referenskrämen hade pH ~ 3,8. Vid applicering av
testkräm på mätområdet på huden (n=4) (tabell 2) ökade pH på huden hos n=2,
minskade hos n=1 och förblev oförändrad hos n=1. Vad gäller referenskrämen minskade
pH på huden hos n=4 vilket innebär att referenskrämen hade en bättre buffertkapacitet
jämfört med testkrämen. Testkrämen lyckades inte hålla hudens pH nere; där en ökning
av hudens pH sågs. Referenskrämen lyckades hålla hudens pH nere och även sänka det.
Detta innebär att det låga pH:t i krämen har en längre verkningstid på hudens pH.
Tabell 2. pH-värden på huden vid start och efter 1,5 timmar efter applicering av
testkräm och referenskräm.
Referenskräm (pH ~ 3,8)
n=4
pH vid start:

pH efter 1,5 h

Skillnad i pH

Medel: 4,11
Median: 4,12
SD: 0,031

Medel:3,83
Median: 3,86
SD:0,068

Medel: 0,28 (-)
Median: 0,25 (-)
SD: 0,06

Testkräm (pH ~ 3,5) n=4
pH vid start:

pH efter 1,5

Skillnad i pH

Medel: 3,47

Medel: 3,52

Medel: 0,053 (+)

Median: 3,45

Median: 3,53

Median: 0,04 (+)

SD: 0,035

SD: 0,058

SD: 0,048
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5. Diskussion:
5.1 Metoddiskussion:
Den studiedesign som var lämpligast för detta examensarbete var en randomiserad,
kontrollerad studie (RCT). Vid randomiserade, kontrollerade studier är syftet att en
behandling eller produkt jämförs med en kontroll, i detta fall obehandlad hud (35).
Denna jämförelse är avgörande för att fastställa om det föreligger en skillnad eller effekt
av den studerade behandlingen eller testprodukten. Eftersom studien gick ut på att
undersöka effekten av en kräm; samt jämföra den med en kontroll ansågs RCT mest
lämplig. Studiedesignen var även bilateral och blindad för försöksledaren. Vid
barriärexaminationen var avläsningen blind och kännedom om vilken arm som
behandlats togs fram efter att samtliga mätvärden erhölls, detta för att minska risken för
bias (26). Den bilaterala designen ökar studiens känslighet då varje person är sin egen
kontroll.
5.1.1 Extern validitet:
Specifika inklusionskriterier togs fram för att minska risken för bortfall (26). Ett exempel
på kandidater som inte skulle vara relevanta är personer med synliga hudsjukdomar eller
eksem då risken att de hoppar av under studiens gång är större om de blir överkänsliga
för testkrämen. En så kallad poweranalys kunde ha gjorts innan studien startade för att
med säkerhet veta hur många personer som behöver omfattas i studien för att få
signifikans. Vid stor spridning behöver flera personer inkluderas för att säkerställa
samma storlek på skillnaden i effektmåttet. I mätning av pH sågs stora skillnader i pHsänkning, vilket bekräftar att antalet studerade var tillräckligt för att ge meningsfulla
skillnader. En ekonomisk ersättning delades ut till försökspersoner för att öka intresse för
deltagande.
5.1.2 Intern validitet:
Den interna validiteten kan minska om bias uppstår (26). Bias är systematiska fel som
kan leda till avvikelser i resultatet. Avvikelserna kan bero på fel i studiedesignen samt
resultatbearbetningen av data. Detta kan i sin tur leda till över - eller underskattning av
den faktiska skillnaden mellan kontroll och behandling. Selektionsbias är en form av bias
som vanligtvis uppstår vid randomiseringen när försökspersoner inte får samma chans
till att bli tilldelade kontroll eller behandling; vilket kan leda till avvikelser i resultatet
p.g.a. obalans i fördelningen mellan kontroll och behandling. I denna studie fanns ingen
risk för selektionsbias. I randomiseringslistan tilldelades varje försöksperson en
prövningskod och vilken arm som skulle behandlas. Randomiseringslistan gjordes innan
de enskilda individerna konsekutivt kom till labbet. Deltagarna fick tydlig information om
att inte avslöja vilken arm de hade behandlat under barriärexaminationen. Under
bearbetning av statistik och resultat bröts prövningskoden. Ett sätt att minska risken för
selektionsbias är att en person ansvarar för rekryteringen av försökspersoner och en
annan ansvarar för randomiseringen (36). I denna studie stod en person för både
rekryteringen och randomiseringen eftersom det endast var en person som hade ansvar
för hela studien. Trots att endast en person ansvarade för randomiseringen, läggs inte
nummer och behandlad arm i minnet vid barriärexaminationstillfället.
För att minska risken för detektionsbias är blindning viktigt (36). Denna studie var enkelblindad då endast ansvarig för studien var blindad, men försökspersonerna visste
naturligtvis vilken arm som var kontroll respektive behandlad. Statistik- och
resultatbearbetningen i Excel var blindad till en viss del för försöksledaren, innan
prövningskoden bröts.
Bortfall är ett vanligt fenomen inom RCT (26). I denna studie skedde det ofrivilligt då en
försökspersons ena SLS tejp lossnade innan den andra barriärexaminationen. Personen
exkluderades för den andra delen av examinationen men data från första inkluderades.
En annan försöksperson följde inte protokollet och smörjde inte hela underarmen utan
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applicerade endast en klick. Trots att instruktionerna inte följdes; inkluderades dennes
data i slutresultatet enligt (ITT) som var enligt studiens utformning.
Följsamhet och användning av testkräm per protokoll, skiljde sig till en viss del mellan
försökspersonerna både vad gäller mängden kräm och antal dagar som krämen användes.
Mängden kräm som i medel användes var max: 1,49 g/dag och min: 0,12 g/dag; trots
detta tycks inga skillnader finnas i data då mätningarna gjordes på doseringsområdet som
var litet. Ett sätt att öka följsamheten var genom att fylla i en dagbok för att lättare
komma ihåg att använda krämen. Missförstånd av instruktioner är vanligt förekommande
i RCT och hör till den mänskliga faktorn (26). En del försökspersoner rapporterade att de
glömde bort att använda krämen emellanåt. Detta kunde möjligtvis ha undvikits om
ansvarig för studien skickar ut påminnelser i form av mejl och SMS morgon och kväll.
Vad gäller korrekt användning av kräm är ett alternativ att följa upp med
försökspersonerna under studiens gång för att påminna och försäkra sig om att de
angivna instruktionerna följs. Vid fall om missförstånd av instruktioner och glömskhet
kan den mänskliga faktorn beskyllas. I det stora hela kan dessa faktorer leda till
avvikelser som påverkar det slutgiltiga resultatet (36).
5.2 Resultatdiskussion:
Det fanns ingen korrelation mellan krämåtgång och pH, TEWL och fukthalt vad gäller
effekt (se appendix F för sambandsdiagram). Detta beror förmodligen på storleksskillnad
vad gäller hudytor, eftersom försökspersonerna använde ungefär samma mängd per yta
efter undersökning av följsamheten, men behandlade olika stora ytor. Vad gäller frågan
huruvida krämmängden är korrelerad till effekten som åstadkommits så tyder det inte på
att det fanns ett samband. Under barriärexaminationen gjordes mätningar på obehandlad
och behandlad arm där försökspersonerna hade smort, då det gjordes tydligt vilken
hudyta de smorde (utan att avslöja vilken arm som var den behandlade).
Testkrämens påverkan på hudens pH (figur 4,5) var statistiskt signifikant där pH sänktes
hos samtliga försökspersoner vid jämförelse mellan kontroll och behandlad arm. Trots
den signifikanta skillnaden kan metoden ifrågasättas. I och med att en pH-meter
användes för att mäta pH på huden, kan felaktiga pH-värden ges. pH-metern mäter
vätejonernas koncentration på huden och krämrester på huden kan ge felaktiga värden.
Den mest avgörande rollen lågt pH på SC har är det antimikrobiella skyddet som minskar
risken för angrepp av bakterier och andra mikrober att tränga in i huden (10). Upprepad
behandling av testkrämen påvisade ett sänkt pH vilket är fördelaktigt i behandling av fet
och aknebenägen hy; där medicintekniska produkter modifierar miljön i huden för att
minska risken för mikrobiella angrepp. Vidare har pH en viktig roll i integriteten (10) där
flagig och fjällande hud uppstår på grund av enzymatiska processer som i sig är pHberoende. Detta var något som rapporterades hos två försökspersoner efter användning
av testkräm. Två av försökspersonerna som rapporterade fjällig och flagig hud talade om
att de ofta har problem med torr och känslig hud. Sveda upplevdes av ytterligare tre
försökspersoner i början av studien. Eftersom testkrämen har lågt pH samt innehåller
syror är det inte helt oväntat med fjällning. Syror i krämer leder till fjällning av huden på
grund av att korneocyternas abnorma vidhäftande förmåga reduceras (37). pHs roll i SC
är många och invecklade och behöver därmed studeras närmare (38).
Testkrämens påverkan på hudens fukthalt var inte statistiskt signifikanta. Det finns en
korrelation mellan en ökad fukthalt och sänkt TEWL (8) vid användning av urea
innehållande krämer; i detta fall hade möjligtvis signifikans kunnat påvisas om studien
omfattade en större studiepopulation där liten spridning sågs och skillnad i effektmåttet
var stort (26). Corneometern är en känslig apparat och luftfuktigheten spelar en stor roll i
mätningen (39). Faktorer som hår, rynkor, krämrester kan ge felaktiga värden på
fukthalten. I en studie (40) studerades corneometerns känslighet. I studien mättes
fukthalten på underarmen och därefter rakades hår på underarmen bort för att återigen
mäta fukthalten. Det visade sig att fukthalten ökade efter den andra mätningen. Detta
beror därmed inte på att fukthalten ökade, utan det är för att fukten i huden kunde
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detekteras bättre när hår som var i vägen togs bort. I denna studie kan eventuellt
krämrester ha haft en påverkan på mätningen.
Testkrämens påverkan på hudens vattenavgivning var inte statistiskt signifikant (figur 9).
TEWL används som en indikation för att utvärdera hudens barriärfunktion där ett lågt
TEWL är önskvärt; vilket är en indikation på en förbättrad hudbarriär (41). Att TEWL
inte ökade av behandlingen antyder att testkrämen inte irriterade eller skadade huden.
Även om rumstemperaturen och luftfuktigheten hölls låg kunde svettningar hos
försökspersoner ha påverkat mätningarna. De försökspersoner som i kontroll hade höga
TEWL värden är även de som rapporterade att de lider av torr hud och känslighet.
I denna studie gjordes inga baslinjemätningar och det fanns en del avvikande värden. Ett
exempel kan ses i figur 10, där n=1, hade en kraftig sänkning i TEWL i jämförelse med
övriga försökspersoner. Denna enskilda försöksperson hade rapporterat mild AD. Detta
kan möjligtvis i sin tur tyda på en kraftigare sänkning i TEWL jämfört med övriga
försökspersoner som hade normal hud. I en tidigare studie (42) där en jämförelse av
TEWL hos äldre och yngre personer gjordes sågs en signifikant skillnad, där äldre
personer hade en lägre TEWL jämfört med yngre personer. I denna studie kan obalans i
ålder hos försökspersonerna ha haft en påverkan i TEWL mätningarna då TEWL kan vara
är åldersberoende, vilket i sin tur kan ha påverkat gruppens signifikans (42).
Efter applicering av SLS på huden sågs en signifikant skillnad i rodnad mellan kontrolloch behandlad arm (figur 12, 13). Färgmätaren mätte hudens rodnad som är en reaktion
på SLS. Både den visuella avläsningen av rodnad samt de faktiska värdena som erhölls
med färgmätaren skiljde sig åt mellan försökspersonerna. Eftersom färgmätaren fångar
upp just den röda färgen i huden, kan skillnad i melaninet i huden ha påverkat mätningen
(33). En mörk hudfärg kan skymma den faktiska rodnaden och kan det leda till att rodnad
i ljus hy kan överrepresenteras i jämförelse med mörk hy. Även i rodnadmätningen med
färgmätaren hade en baslinjemätning varit av fördel. Samtliga försökspersoner hade olika
hudfärg och därmed olika grader av melanin i huden. Obalans i baslinje vad gäller
hudfärg kan leda till ett förvrängt resultat då resultatet presenteras i grupp. I detta fall
hade inklusionskriterier kunnat vara mer detaljerade, där en typ av hudfärg hos
försökspersoner inkluderas. I en tidigare studie (43) undersöktes fyra olika tvålars
påverkan på rodnad och TEWL. Mätning av nämnda parametrar gjordes på en
studiepopulation både före och efter tvålapplicering (hudtest). De tensid-innehållande
tvålarna visade sig ha ökat hudens TEWL och rodnad signifikant; som antydde att huden
var skadad. I denna studie kan samma slutsats dras, där SLS skadade huden genom att ett
ökat TEWL samt rodnad sågs, varpå en signifikant skillnad sågs mellan behandlad och
kontroll arm.
Tvål som innehåller bl.a. sodium lauryl sulfat (SLS) kan skada hudbarriären och leda till
en ökad TEWL (8). Efter applicering av SLS på huden sågs en signifikant sänkning i
irritation på behandlad arm som därmed fick en minskad TEWL och rodnad, i jämförelse
med kontrollarm (figur 11). Huden som var irriterad efter SLS applicering, blev påverkad
av testkrämen vilket kunde ses i barriäregenskaperna i behandlad hud jämfört med
kontroll. Detta innebär att TEWL och rodnaden var lägre i behandlad hud eftersom SLS
irritationen var mindre på den behandlade armen i jämförelse med kontroll. Denna
studie stödjer fynd från tidigare studier där upprepad behandling med urea-innehållande
krämer sänker TEWL samt hudens känslighet för SLS. I en tidigare studie som gjordes
(21) där en urea innehållande kräm applicerades på SLS-skadad hud för att undersöka
ureas påverkan på hudens återhämtning. Det visade sig att TEWL var signifikant lägre
hos studiegruppen. I denna studie kan TEWL mätningen ha påverkats av obalans i
baslinjen. I en tidigare studie (44) jämfördes TEWL mätningar mellan yngre och äldre
personer, samt hur fort huden återhämtar sig efter skada. Det visade sig att äldre
personers hud hade lägre TEWL jämfört med yngre personer. Det är redan dokumenterat
att hudens barriär förbättras med åldern. Däremot är hudens återhämtning efter skada
sämre och långsammare hos äldre. I denna studie fanns en skillnad i ålder (min:21,
max:46) där TEWL värden hos enskilda försökspersoner kan ha varit åldersoberoende.
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Även här hade inklusionskriterierna kunnat vara mer detaljerade där spridning av ålder
kunde ha begränsats för att minska på obalansen.
Referenskrämen klarade av att hålla ungefär samma start pH efter 1,5 timmar (minst
förändring) jämfört med testkrämen och hade därmed bättre buffertkapacitet.
Testkrämen (tabell 2) klarade inte av att hålla pH lika oförändrad. Det fördelaktiga med
att en kräm har en bra buffertkapacitet är att pH på huden håller det låga pH:t under en
längre tid. En kräm som håller pH på huden oförändrad, alternativt lägre är önskvärt, då
lågt pH på huden är som tidigare nämnt av fördel av ett flertal anledningar. För att
bibehålla ett lågt pH på huden under en längre tid är det viktigt att krämen har en lång
verkningstid av att hålla pH nere, d.v.s. en bra buffertkapacitet (41). En kräm med en bra
buffertkapacitet behöver förmodligen inte heller appliceras ett flertal gånger om dagen då
effekten varar längre. Testkrämen som inte hade en bra buffertkapacitet behöver
alternativt formuleras och modifieras för att nå en bättre buffertkapacitet. Eftersom det
endast var fyra försökspersoner som deltog i denna studie, bör studien replikeras och
göras på en större studiepopulation för att undersöka om resultaten är representativa för
en större population.
Det är ett säkert sätt att använda sig av icke-parametrisk statisk där p-värdet baseras på
medianen, om man inte vet om data är normalfördelad, då detta test inte förutsätter en
viss fördelning (45). För att ta reda på om data var normalfördelad kunde ett students ttest ha gjorts med fördel där p-värde baseras på medelvärde (46). Wilcoxon matchedpairs signed rank är även mest lämplig för att testa om beroende gruppers
medel/medianvärde är signifikant skilda eller inte; till skillnad från ex. Mannwhitney som
används vid oberoende gruppers signifikanta skillnader. Ett parat test användes i denna
studie för att ”före” och ”efter” testades på en och samma individ (45). Wilcoxon
matched-pairs signed rank är inte heller känsligt för extremvärden, vilket kan förväntas
vid sådana försök då olika försökspersoner kan ha olika baslinjer. Eftersom testet
inkluderar extremvärden kan det ge en högre styrka och därmed lättare ge signifikanta
skillnader mellan grupperna. Parade tester används vid beroende grupper. Denna studie
studerade samma individer där data parades då det gjordes en jämförelse inom samma
person om det fanns en signifikant skillnad mellan kontroll och behandlad arm.
5.3 Styrkor och svagheter med studien:
En styrka med studien är val av statistisk metod. Enskilda avvikelser påverkar inte
signifikansen då medianen inte kommer skilja sig avsevärt, jämfört med andra typer av
analyser som ex. students t-test där normalfördelade data värden används (47). En annan
styrka är de åtgärder som togs till för att minska risken för bias, både vad gäller vid
avläsningen, databearbetningen samt randomiseringen. Vid randomiseringen minskade
risken för selektionsbas då varje försöksperson hade samma chans till att bli tilldelad
behandling på vardera arm. Då studien var blindad och därmed var avläsning av
mätvärden och databearbetning blindad minskar risken för detektionsbias.
Det finns även del svagheter med studien. Vid RCT är det mycket vanligt med att
inkludera baslinjemätningar på försökspersoner innan studien inleds (48). Redovisning
av baslinjer ger information om skillnader mellan försökspersoner som kan föreligga vid
avvikelser. Oftast är studieresultaten proportionella till baslinjer. Att baslinjer är olika
mellan försökspersoner speglar sig i resultatet. En fördel med baslinjemätningar är man
kan jämföra studieresultaten med det om något skulle avvika. I denna studie gjordes inga
baslinjemätningar och det fanns en del avvikelser.
Antalet försökspersoner i denna studie kan diskuteras. RCT resultat kan valideras bl.a.
utifrån storleken på studiepopulationen (44). Syftet med en RCT är att den studerade
gruppens resultat ska kunna vara applicerbara och representativa på en större
studiepopulation. I denna studie var det inte möjligt att inkludera en väldigt stor
population p.g.a. tidsbrist och resurser bl.a. Därför bör denna studie replikeras och
omfatta en större studiepopulation för att dra slutsatser om resultaten är representativa
för en större population.
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6. Slutsats:
Det är tydligt hur krämen påverkade hudens tillstånd och barriärfunktion. Testkrämen,
som tolererades väl av försökspersonerna, hade en positiv påverkan på hudens
barriäregenskaper. pH sänktes, fukthalten och TEWL var oförändrad; dessutom
minskade hudens känslighet mot tvål, eftersom den behandlade huden var mindre
känslig och skadad efter SLS appliceringen i jämförelse med obehandlad hud. Detta
innebär att den upprepade behandlingen med testkrämen som hade lågt pH förstärkte
hudens barriärfunktion. Denna RCT var väldigt liten och för att dra slutsatser om att
krämens påverkan på huden är applicerbar i en större population bör denna studie
replikeras. Det är svårt att avgöra om detta stickprov är representativt för en större
population på grund av en liten studiegrupp. Det bör studeras om resultaten och
testkrämens påverkan i underarmen är överförbara till ansikte. De nyfunna resultaten
kan användas för att förbättra hudvårdsprodukter som redan finns ute på marknaden.
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Appendix A:
Randomiseringslista:

Försöksperson

Behandlad underarm

1

Höger

2

Vänster

3

Vänster

4

Höger

5

Vänster

6

Höger

7

Höger

8

Höger

9

Vänster

10

Höger

11

Vänster

12

Vänster

13

Höger

14

Vänster

15

Vänster
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Appendix B:
Försökspersonsprotokoll för mätvärden till barriärexaminationen:
Dag 1: Mätning av hudens parametrar efter användning av kräm
Parameter:

Fukthalt

TEWL
pH

Arm:

Arm:

Höger
1.

Vänster
1.

2.

2.

3.
1.
2.
3.
1.

3.
1.
2.
3.
1.

2.

2.

3.

3.

Dag 2: Mätning av hudens reaktion mot irritationssubstans
Parameter:

Arm:

Arm:

Höger

Vänster

Visuell avläsning
enligt mätskala
Mätning av rodnad

TEWL

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.
1.
2.
3.

3.

3.
1.
2.
3.

3.

Dag 2: Jämförelse av buffertkapacitet mellan testkräm och referenskräm

Testkräm

Referenskräm

pH vid start

pH efter 1,5 timmar

1.

1.

2.

2.

3.
1.
2.
3.

3.
1.
2.
3.
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Appendix C:
Informations mejlet som skickades till försökspersoner
Du tillfrågas om att delta i en studie av en nyutvecklad kräm.
Bakgrund och syfte
Mjukgörande krämer används bland annat för behandling av torr hud. Syftet med studien
är att studera vad den nyutvecklade krämen har för inverkan på hudens barriärfunktion.
Hur går studien till?
Du ska använda krämen 2 gånger dagligen (morgon och kväll) under 14 dagar på din ena
underarm i samma område. Den andra underarmen ska vara obehandlad. Du ska inte
heller använda andra krämer under studieperioden, men det går bra att tvätta och duscha
som vanligt. Dagen som du kommer till labbet (dvs den 15:e dagen) ska du inte ha
applicerat krämen. Du ska även tvätta båda armarna noggrant på morgonen så att inga
krämrester finns kvar. Egenskaper som hudens fukthalt, pH och vattenavgivning kommer
att mätas på labbet, efter 14 dagars daglig användning. Hudens irritationsreaktion ska
också mätas. Detta görs sist genom att ett hudtest med ett tvålämne (SLS) fästs på den
behandlade underarmen med ett tejp. Borttagande av hudtestet görs hemma efter 24
timmar. Skölj försiktigt huden med vatten och applicera inga produkter. Efter ytterligare
24 timmar ska du befinna dig på labbet för mätning av hudens reaktion. Samma dag ska
även en annan kommersiellt tillgänglig kräm att appliceras på underarmen vid labbet för
att jämföra pH med testkrämen (tar 2 timmar). Samtliga mätningar görs med hjälp av
olika typer av instrument som bl.a. corneometer, evaporimeter, pH-meter. Instrumenten
är icke-invasiva och kommersiellt tillgängliga. Mätningarna är besvärsfria där ett
instrument läggs mot hudytan, på ett område som är ca. 2 cm i diameter, under någon
minut för att erhålla mätvärden. Tiden för att utvärdera huden beräknas ta maximalt 3
timmar totalt på labbet under 2 dagar. Vi vill att du också fyller i en dagbok för att du
lättare ska komma ihåg att använda krämen.
Vilka är riskerna?
Tvålämnet (SLS) som läggs på underarmen för att studera hudens reaktionsmönster kan
leda till en lätt eksemreaktion då huden blir irriterad. Räkna med att du kan få en rund
liten fläck som är ca. 1 cm i diameter. Det irriterade området kan klia, bli rött och lite
upphöjt. Denna reaktionen är dock övergående utan några bestående skador. Det har i
sällsynta fall hänt att en lätt pigmentförändring kvarstår i några månader innan den
försvinner helt. Risken ökar om det irriterade området exponeras för sol, undvik därför
detta för att minska risken. Du kan komma att reagera mot ingredienserna i krämen om
du skulle vara överkänslig mot dem. Risken bedöms som ofantligt liten, men du
rekommenderas att avbryta studien och kontakta försöksledaren om detta skulle inträffa.
Hantering av data och sekretess
Personuppgiftslagen (1998:204) gäller för denna studie. Forskningshuvudmannen
Eviderm Institute är ansvarig för att hantera de personuppgifter som lämnas av dig, samt
de resultat som erhålls av undersökningen.
Uppgifterna om dig är strikt konfidentiella där dina svar och resultat kommer att
behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifterna är arkiverade i 5 år.
Data som lämnas vid rapportering av studien kommer att vara anonyma, så att de
enskilda personerna inte kan identifieras. Därmed presenteras resultaten på gruppnivå.
Hur får jag information om studiens resultat?
Resultat från studien kommer att publiceras på DiVA portalen. Försökspersoner kommer
även att få ett mejl med det färdigställda arbetet för att kunna ta del av resultatet.
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Tidpunkter för besök på labbet
Om du har möjlighet att vara med i studien vill vi att du infinner dig på Eviderms
laboratorium vid 2 tillfällen under en period på drygt två veckor. Tidpunkt på dagen
bestämmer du tillsammans med försöksledaren.
Ersättning
För din medverkan får du 400; inklusive skatt.
Tänk på detta:
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att det
påverkar din framtida kontakt med laboratoriet.
Information om studien och kontaktpersoner:
Student: Fatima Faras, tel: 0737327946, e-post: fatima-faras@hotmail.com
Handledare: Marie Lodén, tel: 0708285832, e-post: marie.loden@eviderm.se
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Appendix D:
Hälsodeklaration för deltagande i forskningsstudie
Uppgifterna behandlas konfidentiellt och enligt personuppgiftslagen.
Ålder:
Anser du dig för närvarande vara fullt frisk?

JA □

NEJ □

JA □

NEJ □

Lider du av andra hudsjukdomar?

JA □

NEJ □

…………………………………………………………..
Är du gravid eller planerar du att bli gravid inom de
närmaste veckorna?

JA □

NEJ □

Är du ammande?

JA □

NEJ □

Har du någon känd allergi mot olika hudvårdsprodukter,
läkemedel eller konserveringsmedel?
Om svaret är ja, mot vilket/vilka ämnen?

JA □

NEJ □

Om du inte anser dig vara fullt frisk, vilken sjukdom har du?
……………………………………………….
Brukar du lida av eksem eller ovanligt torr hud?
Ev. kommentar?
…………………………………………………

……………………………………………….
Härmed intygar jag att jag vill delta i studien av en nyutvecklad kräm efter att ha
fått muntlig och skriftlig information om studien.
Information har också getts om att jag har rätt att när som helst och utan
motivering kan avbryta studien och att detta inte medför någon framtida nackdel
för mig i relation till försöksledaren.
Genom att underteckna denna information ger jag mitt samtycke till att resultaten
från studien får bearbetas och redovisas på gruppnivå.
Namn:……………………………………………Personnummer…………………….
Tel:………………………………………Adress:………………………………………….
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Namnförtydligande:...........................................................................
Signatur:……………...............................................................................
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Appendix E:
Dagbok till försökspersoner
Använd krämen på morgonen och på kvällen innan sänggåendet. Använd nedanstående
formulär för att komma ihåg vad du ska göra.
- Din flaska märks med ett nummer och vilken arm du ska behandla (höger eller vänster).
Dag

Aktivitet

Applicera kräm
Morgon Kväll

Mån

Start av behandling; dag 1 att applicera kräm

-

□

Tis

-

Ons

-

Tor

-

Fre

-

Lör

-

Sön

-

Mån

-

Tis

-

Ons

-

Tor

-

Fre

-

Lör

-

Sön

-

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Mån

Dag 1: Avläsning på labbet
Tvätta armarna på morgonen före labb-besök

Nej

Nej

Tis

Ta av plåster hemma, tvätta armar

Nej

Ons

Dag 2: Avläsning på labbet efter

Nej
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Appendix F: Effektsamband med avseende på krämåtgång
1.6
1.4

Krämåtgång (g)

1.2
1

0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

pH

1.6

1.4

Krämåtgång (g)

1.2
1

0.8
0.6
0.4

0.2
0
0

2

4

6

8

Fukthalt

10

12

1.6

Krämåtgång (g)

1.4

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

TEWL
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3

3.5

4

4.5
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