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Sammendrag 
Introduksjon og hensikt: En stadig økning i mengde våtorganisk avfall fra 

næringsmiddelindustrien skaper et behov for å utnytte avfallet på en bedre måte. Slakt og 

produksjon av kjøttprodukter gir avfall i form av sener, hud og beinrester. Dette materialet er 

rikt på proteinet kollagen. Kollagen er det proteinet som er mest utbredt i både mennesker og 

dyr, og har også vist seg nyttig som materiale i farmasøytisk industri. Kollagen har unike 

egenskaper som kan benyttes i terapi av overflatesår. En nedbrytning av kollagen i sår virker 

tiltrekkende på ulike celler som er nødvendig for å initiere nydannelse av vev og heling av 

huden. Sammen med antimikrobielle legemidler kan sårprodukter av kollagen være nyttig 

mot infiserte sår. Et stort problem med antimikrobielle midler er redusert sensitivitet og 

utvikling av resistens. Det er derfor nødvendig med nye teknikker som begrenser 

resistensutvikling. Antimikrobiell fotodynamisk terapi baserer seg på at fotosensibiliserende 

substanser produserer toksiske reaktive oksygenforbindelser ved bestråling under gitte 

betingelser. Ved å inkorporere en fotosensibiliserende substans i en kollagenmatriks sammen 

med et antibakterielt legemiddel kan bakterier svekkes og drepes uten at resistens oppstår. 

Hensikten med denne oppgaven var å karakterisere norskprodusert kollagen fra kalkun og 

finne ut om den holdt akseptabel kvalitet for farmasøytisk bruk. Videre skulle potensialet av 

råmaterialet som en matriks for levering av legemidler, for eksempel antimikrobielle midler i 

kombinasjon med fotosensibiliserende substanser undersøkes. Bruk av eutektiske blandinger 

med antibakteriell effekt som løsningsmiddel for kollagen ble også studert. 

 

Metoder: Kollagen er et komplekst protein og det er viktig å oppnå en reproduserbar batch-

til-batch kvalitet hvis produktet skal benyttes i farmasøytisk sammenheng. Kollagen fra 

kalkun ble karakterisert med fokus på løselighet i ulike løsemidler, svelleevne, 

egenviskositet, molekylvekt, vanninnhold og kalorimetriske analyser. Kommersielt 

tilgjengelig kollagen fra kalv og/eller rotte ble benyttet som referanse. Kollagen-geler med og 

uten fotosensibiliserende substanser ble fremstilt. Gelene ble kryssbundet med de 

fotosensibiliserende substansene riboflavin og 5-HMF, der riboflavin er en kjent kryssbinder 

av kollagen. Viskositet av gelene etter produksjon ble brukt som et mål på grad av 

kryssbinding. Gelstyrke i relasjon til nedbrytning av riboflavin og dannelse av det 

fotosensibiliserende nedbrytningsproduktet lumichrom ved bestråling med ulike lyskilder og 

ulike bestrålingstider ble undersøkt. Videre ble det fremstilt frysetørkede produkter 

(”sponger”) av kollagen. ”Spongene” ble tilsatt klorheksidin (antimikrobielt middel), og 
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riboflavin (fotosensibiliserende substans). ”Spongene” ble karakterisert ved hydreringstid, 

viskositet etter hydrering og frisetting av klorheksidin. En HPLC-metode ble videreutviklet 

og validert for kvantifisering av klorheksidin. Natural Deep Eutectic Solvents (NADES) har 

antimikrobielle egenskaper og ble undersøkt som et mulig nytt løsningsmiddel for kollagen. 

Kollagen løst i NADES ble karakterisert ved viskositet, kvantifisering og kalorimetri. 

 

Resultater: Kollagen fra kalkun viste store batch-til-batch variasjoner, og skilte seg noe fra 

de kommersielle referansene når det gjaldt utseende, molekylvekt, viskositet og løselighet. 

Kollagen fra kalkun ga imidlertid resultater som samsvarte med litteraturen når det gjaldt 

svelleevne og termiske egenskaper. Økning i viskositet ble målt i geler som inneholdt 

riboflavin i kombinasjon med UVA eller blått lys. For lang bestrålingstid ga nedbrytning av 

gelen og lavere viskositet. Bestråling av ”sponge” som inneholdt riboflavin før frysetørring 

medførte en økning i hydreringstid og dannelse av en struktur (”gelklump”) etter rehydrering. 

Det var forskjeller mellom de ulike formuleringene av ”sponger” når det gjaldt frisetting av 

klorheksidin. Forsinket frisetting over ~24 timer ble oppnådd. NADES ble undersøkt som et 

potensielt løsemiddel for kollagen. Kollagen løste seg i 2 av 4 testede NADES. Termiske 

målinger viste at kollagen i konsentrert NADES hadde høy termisk stabilitet, men fortynning 

med vann (> 1:1) ga en destabilisering. Kollagen løste seg i fortynninger ≤ 1:200.   

 

Konklusjon: Kollagen fra kalkun viser potensiale som en mulig råvare til farmasøytiske 

formål, men råvare og produksjonsprosess må standardiseres slik at reproduserbar batch-til-

batch kvalitet sikres. Geler og ”sponger” av kollagen har potensiale som formuleringer til 

bruk på infiserte overflatesår, men mekanisk styrke av gelene må økes. NADES viste gode 

løsemiddelegenskaper i kombinasjon med kollagen. Kollagen forelå i en termisk stabil form i 

konsentrerte NADES, men ble tilsynelatende destabilisert i løsninger hvor NADES var 

fortynnet. NADES sees på som både et mulig nytt løselighetsprinsipp og 

formuleringsprinsipp for kollagen.   
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn og hensikt 
Miljødirektoratet rapporterte i 2011 at mengden våtorganisk avfall hadde økt fra 1 million 

tonn i 1995, til i overkant av 1,4 millioner tonn i 2011. Våtorganisk avfall defineres som 

matavfall og avfall fra næringsmiddelindustri, for eksempel avfall fra produksjon av kjøtt, 

fisk, meieriprodukter, øl og mineralvann, frukt og grønt, samt bakervarer. I henhold til 

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §9-4, ”Forbud mot 

deponering av visse avfallstyper”, er det ikke tillatt å deponere biologisk nedbrytbart avfall 

[1]. Noen av tiltakene for å håndtere den stadig økende mengden våtorganisk avfall er 

produksjon av biogass og kompostering til bruk som gjødsel. I 2011 ble ca. 300 000 tonn 

brukt til materialgjenvinning, 200 000 tonn brukt til kompostering, 600 000 tonn brukt til 

energiutnyttelse, og 100 000 tonn ble forbrent uten energiutnyttelse. Behandling av 

våtorganisk avfall i Norge mellom 1995 og 2011 er presentert i figur 1.1 [2].  

 

 
Figur 1.1 – Behandling av våtorganisk avfall i Norge (hentet fra kilde [2]) 
 

Siden mengden våtorganisk avfall stadig øker, er det ønskelig å også benytte og utvikle nye 

produkter som kan utnytte dette avfallet, såkalte plussprodukter. Plussprodukter er en 

fellesbetegnelse for tilleggsprodukter fra slakting, nedskjæring og foredling etter produksjon 

av andre produkter. Norilia AS, et datterselskap i konsernet Nortura SA, jobber med 

videreforedling av tilleggsprodukter for Nortura. De opplyser at deres primæroppgave er å 

skape merverdi og videreforedle 150 000 tonn plussprodukter [3].  
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En betydelig del av det våtorganiske avfallet etter slakt og produksjon av kjøttprodukter er 

sener, hud og beinrester. Kollagen er det absolutt viktigste proteinet i bindevevet hos både 

dyr og mennesker. Proteinet kan utgjøre 25% av den totale proteinvekten i dyr, og hele 1/3 av 

proteinvekten i mennesker. Kollagen er svært viktig både i oppbygning av hud, ben, brusk og 

annet vev [4]. Det betyr at det også vil være mulig å utvinne kollagen fra det våtorganiske 

avfallet. Norilia ønsker å se på et mulig potensiale i å utvikle plussprodukter til bruk i 

farmasøytisk industri. Kollagen er allerede brukt i en rekke kremer og sårprodukter, ”wound 

dressings”, men få eller ingen av produktene baserer seg på norskprodusert kollagen. Det er 

derfor også svært interessant å se på muligheten for å bruke norskprodusert kollagen i 

farmasøytisk industri. Dette vil kunne bidra til å utnytte det våtorganiske avfallet bedre, skape 

en merverdi for kjøttindustrien og gi oss nye, innovative produkter. 

 

Fjærkreindustrien er en av verdens største og raskeste voksende agro-industrier. Fjærkre har 

gått forbi storfe og blitt nest størst i norsk kjøttproduksjon etter svin [5]. En konsekvens av 

den økte bruken av fjærkre i kjøttindustrien og i produksjon av egg er akkumulering av store 

mengder avfall. Avfallsproduktene fra denne industrien må behandles på en nyttig og effektiv 

måte [6]. Avfallet består blant annet av brusk og sener rike på kollagen, noe som gir et godt 

grunnlag for å kunne ekstrahere kollagenet og bruke dette til andre formål. Avfall fra fjærkre, 

som kylling og kalkun, er bedre kilder til kollagen enn storfe og svin. Dette på grunn av 

overførbare sykdommer som bovine spongiform encephalopati (kugalskap), og av hensyn til 

religion der svin ikke er tillatt. 

 

Hensikten med denne oppgaven er å karakterisere norskprodusert kollagen fra kalkun og 

finne ut om denne holder akseptabel kvalitet for farmasøytisk bruk. Kollagenet er ønsket som 

en matriks i ”drug delivery” systemer, og for å kunne brukes til dette formålet er en 

reproduserbar og akseptabel kvalitet viktig. Kollagenet skal benyttes til preformulering av 

”drug delivery” systemer egnet til behandling av infiserte overflatesår i kombinasjon med en 

fotosensibiliserende substans og/eller antimikrobielle midler. Det er også interessant å se på 

nye løselighetsprinsipper for kollagen, slik som Natural Deep Eutectic Solvents (NADES). 

Collagen from calf skin (Sigma) og Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) er kommersielt 

tilgjengelige kollagenråvarer, og benyttes som referanser og modeller ved karakterisering av 

kollagen fra kalkun og fremstilling av kollagenbaserte ”drug delivery” systemer. 
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1.2 Kollagen 
1.2.1 Generell beskrivelse 
Ordet kollagen kommer fra greske kolla som betyr ”lim”, og –gen som betyr ”produserende”. 

Når man varmer opp kollagen i vann vil man få en temperaturavhengig degradering av 

proteinet, og det dannes et løselig derivert protein. Det degraderte løselige proteinderivatet 

kalles dyrelim, eller gelatin, og består av irreversibelt hydrolysert kollagen [7, 8]. Ordet 

kollagen blir ofte brukt inkonsekvent i litteraturen, noe som kan skape forvirring rundt hva 

man mener med begrepet. Kollagen blir stadig forvekslet med gelatin og andre degraderte 

produkter, men disse har ikke de samme egenskapene som ren kollagen. Kollagen blir 

klassifisert i typer, der hver type har forskjellig størrelse, struktur og funksjon. Det finnes 29 

typer kollagen, og disse blir betegnet med romertall. Se tabell 1.1. 
 
Tabell 1.1 – De vanligste typene kollagen (modifisert fra kilde [7]) 
Type kollagen Vevsfordeling 

Fibrillformende  

Type I Bindevev, hud, ben, dermis, sener, ligamenter, hornhinne, blodkar 

Type II Brusk, intervertebralskiver, glasslegemet 

Type III Blodkar, hud, fosterhud 

Nettverksformende  

Type IV Basalmembraner 

Type VII Under skiveepitel 

Fibrillassosierte  

Type IX Brusk 

Type XII Sener, ligamenter og annet vev 

 

Spesifikke gener på ulike kromosomer koder for hver enkelt kollagen-type. Kollagen er 

bygget opp av tre polypeptider som danner en trippelheliks, der hver av de tre kjedene kalles 

en kollagen α-kjede. Hver av disse kjedene er bygget opp av ca. 1050 aminosyrefilamenter 

som ofte består av aminosyrene glysin, prolin og hydroksyprolin i repeterende 

tripeptidenheter, Gly-X-Y, der Gly er glysin, X ofte prolin, og Y often enten den ikke-

proteinogene hydroksyprolin eller hydroksylysin [4, 7]. Etter at de enkle aminosyrekjedene er 

dannet, formes en tredimensjonell struktur av tre kjeder. Den tredimensjonelle strukturen 

kalles prokollagen og er en forløper til kollagen. Et syntetisert prokollagen-molekyl 
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gjennomgår flere modifikasjoner, blant annet hydroksylering av bestemte prolin- og lysin-

enheter. Hydrokysleringen utføres av hydroksylaser som også krever tilstedeværelse av 

askorbinsyre (vitamin C) og jern som kofaktorer. Prokollagen har på hver av endene festet 

propeptider og telopeptider som ikke danner heliks. Disse er den største kilden til 

immunreaksjoner, og fjernes av de endogene proteolytiske enzymene ”procollagen N-

terminal peptidase” og ”procollagen C-terminal peptidase” i golgiapparatet i cellen, før man 

får et kollagenmolekyl.  Telopeptidene kan fjernes ved pepsin-ekstrahering av kollagen in 

vitro [9]. Fjerning av telopeptidene kan gjøre at kollagenmolekyler har vanskeligere for å gå 

sammen i fibriller, da telopeptidene er en drivkraft for fibrillering [10]. Ved fjerning av 

propeptidene og telopeptidene fjernes også kilden til immunreaksjoner, noe som gir god 

biokompatibilitet i forhold til mange andre naturlige polymere [11]. Betegnelsen på de ulike 

formene for kollagenmolekyler brukes også inkonsekvent. Noen kilder bruker tropokollagen 

for kollagenmolekylet med telopeptider, og kaller kollagenmolekylet uten telopeptider 

atelokollagen, mens andre bruker prokollagen om kollagenmolekyl med pro- og telopeptider 

og tropokollagen om kollagenmolekylet uten telopeptider. Kollagen kan aggregere i fibriller. 

Fibrillene danner deretter fibre. Primær og sekundær proteinstruktur er vist i figur 1.2, ulike 

tilstander av kollagen i figur 1.3 og oppbygningen av en sene i figur 1.4. 

 

 

 
Figur 1.2 – Primær og sekundær proteinstruktur for kollagen 
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Figur 1.3 – Ulike tilstander av kollagen (modifisert fra kilde [12]) 
 

Sener er en del av kroppens bindevev som inneholder en høy andel kollagen. Sener er i 

størrelsesorden 300 µm i diameter, fiberpakkene er mellom 20-200 µm i diameter, 

kollagenfibre er på 5-30 µm i diameter, fibriller er 20-150 nm i diameter og 

kollagenmolekylet er ca. 300 nm i lengde og 1,5 nm i diameter [13, 14].  

 

 
Figur 1.4 – Oppbygningen av en sene (modifisert fra kilde [13]) 
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1.2.2 Utvinning av kollagen fra råmateriale 
Isolering av kollagen fra kalkun skjer i følge produsenten ved at råmateriale blir dissekert ut 

fra våtorganisk avfall. Råmaterialet blir knust og homogenisert i flytende nitrogen før det blir 

sendt til ekstraksjon. Ekstraksjon av kollagen kan skje ved enzymatisk hydrolyse av 

materialet med pepsin i eddiksyre eller bare med en fortynnet syre [9, 15]. Videre blir 

uløselig materiale fjernet ved sentrifugering. Den løste fraksjonen av kollagen kan eventuelt 

også felles ut med syrenøytraliserende reagenser (TRIS-HCl og NaOH) og oppkonsentreres 

med oppkonsentrasjonsreagens (propylenglykol i TRIS-HCl-buffer). Et videre dialysetrinn 

kan utføres mot dH2O for å fjerne eventuelle saltrester. Kollagen kan omformes til et fast 

stoff ved frysetørring [16]. Prosessen er presentert skjematisk i figur 1.5. 

 

 
Figur 1.5 – Produksjonsprosess ved utvinning av kollagen fra kalkun 
 

1.2.3 Fysikalsk-kjemiske egenskaper til kollagen 
Kollagen er et protein, og vil følgelig ha mange av de samme egenskapene som andre 

proteiner. Generelt for proteiner er at de er potente, er svært spesifikke og selektive in vivo. 

Størrelsen og strukturen til proteiner medfører dårlig absorpsjon over biologiske membraner 

og det kan gi lav biotilgjengelighet ved terapeutisk bruk. Biotilgjengeligheten er også 

avhengig av pH, enzymer og flere andre faktorer. Løseligheten til proteiner varierer fra godt 

løselig, til uløselig. Proteiner består av aminosyrer, og vil vise amfotære (både syre og base) 

egenskaper. Løselighet er derfor pH-avhengig. Det isoelektriske punktet til et protein 

beskriver det pH-området der nettoladningen er null, og proteinet viser lav løselighet. 

Kollagen har et kjent isoelektrisk punkt rundt pH 7,5, og viser i dette pH området svært lav 

løselighet [17]. Globulære proteiner er ofte løselig i vann. Fibrøse proteiner som kollagen er 

uløselige i vann, men løselig i syrer og baser [18, 19]. 
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Det skilles mellom tre typer kollagen, syreløselig (telokollagen) og pepsinløselig kollagen 

(atelokollagen) og uløselig kollagen. Syreløselig kollagen er kollagen som kan ekstraheres fra 

råmateriale med en fortynnet syre alene [9, 15]. Dette gir ingen kløyving av telopeptidene. 

Pepsinløselig kollagen er kollagen som kan ekstraheres ved hjelp av pepsin i en fortynnet 

syre. Denne behandlingen vil kløyve telopeptidene som ikke danner heliks. Pepsinløselig 

kollagen er også løselig i fortynnet syre, og blir sammen med syreløselig kollagen klassifisert 

som løselig kollagen. Uløselig kollagen er kollagen som ikke er løselig i fortynnet syre [9].  

 

Svelling er et mål på hvor mye vann eller væske som tas opp av et protein eller en 

formulering over tid. Ved de pH-verdier der proteiner har svært høy svellevne er ofte 

løseligheten god. En lav svelleevne indikerer lav løselighet og dette er oftest rundt det 

isoelektriske punktet til proteinet. Det er i eldre artikler studert svelling av både gelatin og 

kollagen i sure og basiske løsninger. Det er vist at svelling øker progressivt med økende pH (i 

NaOH-løsning). Kollagen viser ingen nedsatt svelling ved svært høy pH. Svelling av gelatin 

øker opp til pH 12, har et platå mellom 12 og 13 før svellingen igjen øker til pH 14 [20]. 

Tilsetning av salter til en kollagenløsning med sur eller basisk pH kan påvirke svelling. En 

tilsetning av små mengder NaCl (50 mM) nedsetter svelling ved en pH under 12,5. I sure 

løsninger kan man se at konsentrasjoner på 50 mM NaCl fullstendig hemmer svellingen. Ved 

pH over 12,5 sees det ingen effekt ved tilsetning av små mengder NaCl mens høyere 

konsentrasjoner induserer små forskjeller i evnen til å svelle [21].  

 

Surfaktanter er stoffer som senker overflatespenningen til en løsning. Dette øker 

spredningsevne og senker spenningen mellom to væsker. Tilsetning av surfaktanter til en 

løsning av proteiner kan endre de kjemiske og biokjemiske egenskapene. Det er sett at 

surfaktant-ladning spiller en rolle for påvirkning av de fysikalsk-kjemiske egenskapene til 

kollagen. Over kritisk micelle-konsentrasjon (CMC) danner surfaktanter spontant miceller i 

løsning [22]. Anioniske (f.eks. Sodium Dodecyl Sulfat) og ikke-ioniske surfaktanter (f.eks. 

Triton X-100) fremmer dannelsen av miceller av kollagen ved å øke de hydrofobe 

interaksjonene som er ansvarlige for dannelse av miceller. Kationiske surfaktanter viser den 

motsatte effekten, og hindrer dannelse av kollagen-miceller. Viskositeten i en kollagen-

løsning kan også endres ved tilsetning av surfaktanter. Det er sett generelt en lavere viskositet 

for kollagen-løsninger tilsatt surfaktanter, der viskositeten er målt ved flere temperaturer. 

Dette gjelder både ioniske og ikke-ioniske surfaktanter [23].  
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Kosolventer reduserer polariteten av vandige løsninger og øker derved løseligheten av 

upolare stoffer. Eksempler på kosolventer er etanol og propylenglykol [24]. Interaksjoner 

mellom kosolventer og kollagen er beskrevet i litteraturen. Det er sett at kollagen felles ut 

ved tilsetning av ≥60% (v/v) etanol, men blir i løsning ved lavere konsentrasjoner. 

Denatureringen av kollagen blir ikke nødvendigvis påvirket av etanol alene, men avhenger 

både av konsentrasjonen av etanol og temperatur [25]. Dette viser at en tilsetning av 

kosolventer til en løsning med kollagen må gjøres med forsiktighet, da man kan få en 

disintegrasjon av kollagen trippelheliks.  

 
I tillegg til parametere som molekylvekt, løselighet, isoelektrisk punkt, svelleevne og 

viskositet blir proteiner ofte karakterisert ved hjelp av sodium dodecyl sulfate-

polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) til bestemmelse av for eksempel. 

fragmentering av proteinet (dvs. nedbrytning) [26, 27]. I denne oppgaven hadde vi ikke 

tilgang til SDS-PAGE for å studere kjemisk stabilitet og oppbygning av proteinet. 

 

Hydroksyprolin er en ikke-essensiell aminosyre som nesten utelukkende finnes i kollagen. 

Dette gjør aminosyren godt egnet til å benyttes som en markør på innhold av kollagen i 

råmateriale. Variasjon i innhold av hydroksyprolin kan bety forskjellig molekylvekt og 

eventuelt forskjellig polymeriseringsegenskaper. Hydroksyprolin er sammen med prolin 

essensielle for å opprettholde stabiliteten av kollagen. Det er flere hypoteser på hvorfor disse 

aminosyrene er viktig, og nyere kilder sier at stabiliteten skyldes sterisk hindring og syklisk 

natur fra sidekjedene som begrenser fleksibiliteten rundt peptidbindinger og gir stabilitet til 

kollagen trippelheliks [4, 7, 28, 29]. Bruk av hydroksyprolin som markør på kollageninnhold 

er en vanlig karakteriseringsmetode, og finnes tilgjengelig i kommersielle kit basert på 

kolorimetriske tester [30]. Metoden må ikke forveksles med Sircol™ Soluble Collagen Assay 

som måler fargestoff bundet til løselig kollagen [16]. Av praktiske årsaker ble Sircol™ assay 

valgt for kvantifisering av kollagen i dette arbeidet (se materialer og metoder). 

 

Kollagen danner fibriller og fibre ved fysilogiske forhold. Turbiditet ved 313 nm som 

funksjon av tid kan benyttes til å monitorere fibrilldannelse av kollagen. Dette kan gjøres ved 

å sette betingelsene for fibrilldannelse optimale i løsning, og monitorerere tubiditet av 

løsningen ved 313 nm ved rett temperatur over tid [27].  
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1.2.4 Stabilitet 
 

 
Figur 1.6 – Skjematisk fremstilling av hovedårsakene til proteindegradering (modifisert fra kilde [22]) 
 

De ulike måtene et protein kan degraderes på er fremstilt skjematisk i figur 1.6. Et protein 

kan enten degraderes fysikalsk, kjemisk eller enzymatisk. Endringer i sekundær eller høyere 

ordens proteinstruktur kan skyldes fysisk ustabilitet. Kjemisk ustabilitet kan også omfatte 

proteinets primærstruktur [22].   

 

Noen proteiner har en tendens til å aggregere og danne oligomere i vandige løsninger. 

Aggregering av proteiner kan være en reversibel prosess, og endringer i omgivelsene kan 

gjendanne monomere av det opprinnelige proteinet. Fibrøse proteiner, slik som kollagen, har 

en tendens til å aggregere på langs av molekylet og danne fibre. Aggregering kan igjen føre 

til utfelling [22].  

 

Denaturering er en nedbryting av den tertiære og sekundære strukturen av et protein. 

Denaturering kan enten være en reversibel eller irreversibel prosess. Økning i temperatur kan 

gi reversibel denaturering hvis senkning av temperatur gir gjendannelse av opprinnelig 

protein [22]. Hvis ikke det dannes opprinnelig protein er denatureringen irreversibel. 

Kollagen gjennomgår reversibel denaturering ved oppvarming, men gjendannelsen skjer 
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svært langsomt [31]. Denaturering av proteiner kan føre både til aggregering, og adsorpsjon 

til overflater [22]. 

 

”Matrix metalloproteinases” (MMPs) er kalsium-avhengige sink-bærende endopeptidaser. 

Dette er en gruppe enzymer som er i stand til å bryte ned alle typer ekstracellulære 

matriksproteiner og en rekke biomolekyler. Kollagenase er et enzym i MMPs-

proteinasefamilien [32, 33]. På grunn av den svært stabile trippelheliksen blir kollagen nesten 

utelukkende nedbrutt av kollagenase. Det er gjort forsøk der man har sammenliknet 

nedbrytning av kollagen, gelatin og hydrolysatet av kollagen ved bruk av fordøyelsesenzymet 

trypsin. I studien ble innhold av primære aminer bruk som en indikator på grad av hydrolyse, 

og man kan se at nedbrytningen av hydrolysat og gelatin er over dobbelt så høy 

sammenliknet med nedbrytning av ren kollagen ved bruk av trypsin [27]. Dette viser at det 

nesten utelukkende er kollagenase som bryter ned opprinnelig kollagen. 

 

1.2.5 Mutasjoner og sykdommer  
Siden kollagen er det proteinet som er mest utbredt i menneskekroppen er mutasjoner på 

gener og feil i kollagensyntesen kritiske og kan gi opphav til en rekke sykdommer. 

 

Osteogenesis imperfecta (medfødt benskjørhet) er en genetisk sykdom, en type benskjørhet 

der ben brekker ved liten eller ingen skade. Denne sykdommen kommer av en enkel mutasjon 

i kollagen type I-genene COL1A1 eller COL1A2 [34]. 

 

Ehlers-Danlos syndrom er en sykdom som kjennetegnes ved hyperelastisk hud, hypermobile 

ledd og vevsskjørhet. Personer med sykdommen har ofte blødninger, og plutselig død kan 

skje ved at blodårer revner. Sykdommen er satt i sammenheng med defekter i mengde og 

struktur av kollagen som er viktig for bindevev. Mutasjoner i gener som koder for ɑ-kjedene i 

prokollagen er en av årsakene [12]. 

 

Mangel på kofaktor for hydroksylase, f.eks. askorbinsyre (vitamin C), kan gi utilstrekkelig 

hydroksylering av aminosyrene prolin og lysin. På 1500-tallet fikk flere sjømenn problemer 

med blødninger, blodig tannkjøtt, tretthet, åpne sår og noen døde også av blødninger. Dette 

var ikke noe stort problem blant andre enn dem som hadde en ensidig kost over lenger tid. 

Etter forsøk med ulik kost blant de syke fant man ut at tilførsel av sitron- og lime-juice 
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kurerte pasientene etter kort tid. Sykdommen ble kalt ”scurvy” (på norsk; skjørbuk). Grunnet 

mangelen på askorbinsyre ble ikke aminosyrene i kollagen hydroksylert, noe som er kritisk 

for stabiliteten til molekylet, spesielt ved kryssbinding. Dette svekker evnen til sårtilheling og 

dannelse av benvev, og gir bindevevsskader som kan føre til blødning [35, 36]. 

 

1.2.6 Farmasøytiske- og kosmetiske bruksområder 
Farmasøytisk er kollagen både brukt i det som klassifiseres som legemidler og som medisinsk 

utstyr. Dette inkluderer blant annet ”wound dressings” og implantater. Et fritekstsøk på ordet 

”kollagen” i Felleskatalogen gir per april 2016 33 treff. Noen av produktene har listet opp 

”hydrolysert kollagen”, det vil si gelatin, som et innholdsstoff, mens andre er legemidler som 

har en effekt på kollagensyntese (f.eks. Vitamin C). 

  

Det er svært interessant å bruke kollagen som et materiale i ”wound dressings”. I kroniske sår 

er det en overproduksjon av ”matrix metalloproteinases” (MMPs), som kollagenase, og en 

nedsatt frisetting av hemmere av MMPs, ”tissue inhibitors of matrix metalloproteinases” 

(TIMPs), fra fibroblaster. MMPs angriper og bryter ned kollagen i den ekstracellulære 

matriksen, og en del MMPs vil også migrere mot eventuelle ”wound dressings” som er lagt 

på såret. MMPs vil starte å degradere disse også. Degraderingsproduktene vil virke 

kjemotaktiske og tiltrekke fibroblaster og endotelceller som er nødvendige for å danne 

granuleringsvev. Siden MMPs degraderer kollagen ”wound dressings” får man en frisetting 

av MMPs tilbake i såret. Tilsetning av EDTA i formuleringene er en mulighet for å hemme 

MMPs. EDTA er en chelator som deaktiverer MMPs, slik at vi får færre aktive MMPs tilbake 

i såret. Nivået av aktive MMPs må reguleres til et nivå som tillater proliferasjon av 

fibroblaster og produksjon av kollagen, andre fibrøse proteiner og sekresjon av 

glykosaminoglykaner (GAGs) som gir en funksjonell ekstracellulær membran. 

Kollagenfragmenter aktiverer også endotelceller som gir en produksjon av nye blodkar og gir 

et funksjonelt granulasjonsvev. Keratinocytter migrerer over granulasjonsvevet og initierer 

heling av epitelet. Dette vil skje helt til man har en funksjonell epidermis (overhud). Siste 

fase i sårtilheling er remodellering, der fibroblastene remodellerer og kryssbinder 

kollagenfibre for å øke styrken på arret [32, 37]. Dette kan kalles en virkningsmekanisme for 

kollagen ”wound dressings” og er illustrert i figur 1.7-1.10. Kollagen ”wound dressings” kan 

formuleres blant annet som tredimensjonale geler eller ”sponger”. Det tredimensjonale  

nettverket gjør det mulig for celler å bevege seg, vokse og danne vev [19].  
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Figur 1.7 – Overproduksjon av MMPs og nedsatt frisetting av TIMPs i kronisk sår 
 

 
Figur 1.8 – Kollagenfragmenter virker kjemotaktiske på fibroblaster og endotelceller 
 

 
Figur 1.9 – EDTA fra kollagen ”wound dressing” virker inaktiverende på MMPs 
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Figur 1.10 – Keratinocytter migrerer og initierer heling av epitel 
 

Legemiddelet TachoSil er en matriks til vevslim og skal bedre hemostasen og fremme 

vevsforsegling ved kirurgiske inngrep. Et av hjelpestoffene er equint (fra hest) kollagen, 

sammen med virkestoffene humant fibrinogen og humant trombin. Fibrinogen og trombin 

ligger som et tørket belegg på overflaten av en kollagenmatriks. Ved kontakt med 

fysiologiske væsker vil virkestoffene oppløses og man får en kontrollert frisetting av 

legemiddel til såroverflaten. I den beskrevne virkningsmekanismen nevnes ikke bruk av 

kollagen annet enn som matriks, men det kan tenkes at det også har andre effekter og bidrar 

til å fremme sårtilheling. I TachoSil er riboflavin (RF) brukt som fargestoff. RF er en effektiv 

kryssbinder av kollagen, noe som også blir brukt terapeutisk ved øyelidelser, men hverken de 

farmakodynamiske egenskapene eller bruksveiledningen til TachoSil nevner RF [38]. 

 

Kollagenaser er som nevnt enzymer i proteinasefamilien MMPs som bryter ned umodifisert 

kollagen. Enzymene blir produsert av animalske celler og en rekke mikroorganismer, blant 

annet Clostridium histolyticum [39]. Nylig har legemiddelet Xiapex basert på kollagenase fra 

Clostridium histolyticum fått markedsføringstillatelse for behandling av Dupuytrens 

kontraktur, der man har en fortykkelse og sammentrekning av håndflatens bindevev [40].  

 

Kollagen er et velbrukt materiale i kosmetiske produkter. Dessverre benyttes ofte begrepet 

feil, slik som beskrevet tidligere. Et eksempel på en krem er Mason Vitamins ”Collagen 

Beauty Cream”. De reklamerer med at kremen er laget av 100% rent kollagen, og vil fremme 

fastere hud med en fuktighetsbevarende effekt. Hvis man ser nærmere på ingredienslisten til 

produktet finner man at kollagenet som er brukt er hydrolysert, det vi vil kalle gelatin [41]. 

 

Keratinocytter

Nye kappilærer 
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En oversikt over mulige formuleringsprinsipper med kollagen er vist i tabell 1.2. 

 
Tabell 1.2 – Mulige formuleringsprinsipper med kollagen (modifisert fra kilde [19])  
Formulering  Legemidler Indikasjon 

”Sponge” Antimikrobielle midler Infeksjoner 

Filmer Veksthormoner 

Antimikrobielle midler 

Vevsregenerering 

Infeksjoner 

Matriks Antimikrobielle midler 

Interferoner 

Interleukiner 

Mikropartikler Lokalanestetika 

Retinoler 

Lokalanestesi 

Dermale sykdommer 

 
1.3 Fotokjemi og fotoindusert kryssbinding av kollagen 
1.3.1 Type I- og Type II-reaksjoner 
Kryssbinding av kollagen i en formulering kan gi unike egenskaper i form av kontrollert 

frisetting og et tredimensjonalt nettverk som muliggjør migrering av celler og danner 

grunnlag for vevsrekonstruksjon. Kryssbinding kan foregå både kjemisk og ved 

fotoinduksjon. Fotoreaktivitet er en respons på elektromagnetisk stråling, noe som vil påvirke 

stabiliteten av et legemiddel, kunne indusere fotosensibilitet in vivo og aktivere 

legemiddelformuleringer eller virkestoff. Legemidler absorberer stråling i hovedsak mellom 

280 og 700 nm som omfatter UVB, UVA og synlig lys (VIS). I dette området er strålingen 

energirik nok til til å kunne indusere fotokjemiske reaksjoner i legemidler. Begrepet ”lys” 

omfatter kun det øyet kan se, det vil si synlig lys (400-800 nm). En fotosensibiliserende 

substans (PS) kan absorbere stråling og indusere en fotokjemisk prosess in vitro eller in vivo. 

Ved bestråling med riktig bølgelengde vil PS absorbere energi og et valenselektron eksiteres 

til et høyere energinivå. Vi sier at PS går fra grunntilstanden til en høyere energitilstand. 

Valenselektronet kan med nok energi gjennomgå intersystem crossing (ISC), endre 

spinnretning og gå fra singlett-tilstand der de to elektronene i ytterste orbital har motsatt 

spinn til en triplett-tilstand hvor de har parallelt spinn. Energien kan enten frigis som ikke-

radiativ overgang mellom to energitilstander (VR) eller som et foton med lavere energi, 

henholdsvis fluorescens i singlett-tilstand eller fosforescens i triplett-tilstand. [42]. 

Prosessene er illustrert i et forenklet Jablonski-diagram i figur 1.11. 
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Figur 1.11 – Forenklet Jablonski-diagram som viser veier til fotosensibilisering (modifisert fra kilde [43]) 
 

Vi skiller mellom direkte og indirekte fotokjemiske reaksjoner. En direkte reaksjon er der 

legemiddelmolekylet brytes direkte ned ved absorpsjon av stråling uten andre påvirkende 

faktorer. En indirekte reaksjon går via en PS. Det er denne og ikke legemiddelet selv som 

absorberer strålingen. PS overfører sin eksitasjonsenergi til f.eks. oksygen (O2) ved dannelse 

av singlett oksygen (1O2), frie radikaler eller radikalioner som bidrar i å bryte ned 

legemiddelet. De indirekte reaksjonene kan enten skje via en type I- eller type II-reaksjon. 

Type I er en elektronoverføring der den eksiterte PS reagerer med et substrat eller 

løsemiddelmolekyl og danner radikaler eller radikalioner. Disse kan videre reagere med 

oksygen i grunntilstanden (3O2) og danne oksygenerte produkter. Type II er en reaksjon der 

den eksiterte PS reagerer med oksygen i sin grunntilstand (3O2) og danner singlett oksygen. 

Dette er mulig da oksygen i motsetning til andre molekyler er en triplett i sin grunntilstand, 

og kan matche spinn med den eksiterte PS som også er en triplett. Type II-reaksjoner in vivo 

kalles også fotodynamiske reaksjoner og skjer i hovedsak i oksygenrike vev [42]. De 

indirekte fotokjemiske reaksjonene er presentert i figur 1.12. 

 

 
Figur 1.12 – Type I og II fotokjemisk reaksjon (modifisert fra kilde [44]) 
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1.3.2 Riboflavin og 5-HMF til kryssbinding av kollagen 
For å øke den mekaniske styrken til kollagen-formuleringer og muliggjøre kontrollert 

frisetting av virkestoff fra formulering er det ønskelig å kryssbinde kollagenfibre. En kjent 

kryssbinder av kollagen er B-vitaminet riboflavin (RF). Vitamin B er en gruppe vannløselige 

vitaminer. Vitaminene i gruppen har ikke samme struktur, men deler mange av de samme 

egenskapene. RF betegnes som Vitamin B2. RF består av den reduserte formen av sukkeret 

ribose, ribitol, og den trisykliske ringstrukturen flavin. RF er et oransje-gult pulver som er 

følsomt for lys. Råvare og løsning burde beskyttes mot lys. Strukturformel for RF er vist i 

figur 1.13. Se absorpsjonsspekter for RF i figur 2.3, s. 35. 

 

 
Figur 1.13 – Riboflavin 
 

RF har molekylformel C17H20N4O6 og har molekylvekt 376,36 g/mol. RF er løselig i vann, 

84,6 mg/L ved 25°C [45].  

 

Når den trisykliske ringstrukturen flavin absorberer stråling (i form av fotoner) eksiteres 

molekylet og gjennomgår rask ISC fra eksitert RF i singlett-tilstand (1RF*) til eksitert RF i 

triplett-tilstand (3RF*) jfr. Jablonski-diagram i figur 1.11, s. 15. 3RF* kan enten interagere 

med en quencher og gå tilbake til grunntilstanden, eller interagere med 3O2 og danne 1O2. 

Dette gjør at RF er en effektiv 1O2-sensibiliserende substans (PS). RF kan også nedbrytes 

fotokjemisk og danne lumichrom (LMC) og lumiflavin (LMF) ved bestråling. Dannelsen av 

LMC skjer etter svært kort bestrålingstid, og er det viktigste fotoproduktet, spesielt ved sur til 

nøytral pH. Det er vist at 1O2 er involvert i fotodegradering av RF, og degradering skjer både 

ved type I og II-mekanismer [46].  

 

RF er terapeutisk brukt som kryssbinder i behandling av sykdommen keratokonus, der 

hornhinnen slipper tak fra resten av øyet. Denne behandlingen kalles ”Corneal Collagen 

Cross-Linking” (CXL) [47]. I behandlingen benyttes RF som en kryssbinder mellom 
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kollagen i hornhinnen og øyet. RF gis som øyedråper og øyet eksponeres for UVA-stråling 

[47]. Mekanismen bak RF som en kryssbinder av kollagen er ikke fullstendig klarlagt. Det er 

kjent at RF ved bestråling oppfører seg som en fotosensibilisator, og vil generere reaktive 

oksygenforbindelser (ROS), inkludert singlett oksygen (1O2) og superoksid anion-radikaler 

(O2
-). En forklaring er at RF-sensibilisert fotodynamisk modifisering av kollagen er viktig for 

aggregering av kollagen. I denne prosessen tapes også tyrosin og det dannes dityrosin [48]. 

Fotooksidasjon av andre aminosyrer i kollagen, f.eks. histidin og lysin, kan også bidra til 

kryssbindingen [49]. Dannelsen av ROS er både satt i sammenheng med dannelsen av 

kovalente bindiner mellom kollagenmolekylene, og flavin-sensibilisert fotodegradering av 

aminosyrene histidin, metionin, tyrosin og tryptofan [50, 51]. Det betyr at kollagen kan brytes 

ned ved bestråling i nærvær av RF samtidig som RF er en effektiv kryssbinder under de rette 

bestrålingsforholdene. RF er en endogen (kroppsegen) substans. Dette gjør det gunstig å 

bruke RF i formuleringer, da kravene for testing av toksisitet er redusert i forhold til 

eksogene substanser. RF er lite toksisk, og letal dose for mus er oppgitt til over 10 gram per 

kg kroppsvekt. Letal dose for mennesker er ikke oppgitt, da RF er klassifisert som et trygt og 

sikkert stoff [52]. 

 
Det er også interessant å se på potensialet til andre PS som kryssbindere av kollagen. Et 

eksempel på en PS som er radikaldanner er 5-hydroksymetyl-2-furaldehyd (5-

hydroksymetylfurfural, 5-HMF). 5-HMF er et termisk degraderingsprodukt av glukose, og 

finnes i spormengder i varmesteriliserte glukoseprodukter [53]. Ved å bruke steril glukose 

som løsningsmiddel for kollagen har man en ”innebygget” PS i produktet. I denne oppgaven 

ble det undersøkt om 5-HMF og steril glukose er egnet for in situ kryssbinding av kollagen. 

Se absorpsjonsspekter for 5-HMF i figur 2.5, s. 35. 

 

1.3.3 Antimikrobiell fotodynamisk terapi (aPDT) 
Kollagenbaserte produkter er aktuelle i sårbehandling og kan ha et potenisale i antimikrobiell 

fotodynamisk terapi (aPDT) til avlevering av PS, eventuelt i kombinasjon med 

antimikrobielle legemidler. Fotodynamisk terapi baserer seg på at en kombinasjon av en PS 

og lys i nærvær av oksygen dreper celler ved dannelse av toksiske oksygenforbindelser, frie 

radikaler og andre fotoreaktive produkter. Denne terapimetoden er brukt i blant annet 

kreftbehandling (PDT). PS injiseres i kroppen og konsentreres i tumor ved aktiv eller passiv 

målstyring. Videre bestråles PS med riktig bølgelengde og vi får en selektiv ødeleggelse av 
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tumor [42]. I aPDT benyttes samme prinsipp for å drepe bakterier. aPDT egner seg til lokal 

behandling. Eksempler er sårinfeksjoner, infiserte brannskader, hudsykdommer (f.eks. akne), 

infeksjoner i munn og kjeve og behandling av Helicobacter pylorus. PS administreres 

topikalt. Det er ikke sett resistensutvikling mot aPDT, noe som gjør at dette er et lovende 

alternativ til konvensjonell behandling av infeksjoner [54]. Eksempler på egnede PS for 

aPDT er kurkumin, LMC og porfyriner. Problemer med disse er blant annet lav 

vannløselighet og lav selektivitet mellom bakterier og annet vev [55]. 

 

RF har vist god effekt ved inaktivering av patogener under simulert sollys, noe som gjør 

substansen, sammen med degraderingsproduktene, godt egnet til bruk i aPDT [46, 50]. LMC 

er mer fotostabil enn RF, og er også en mer effektiv sensibilisator av 1O2 enn RF [56]. Det er 

mulig å tenke seg at RF kan ha en dobbel effekt i kollagenbaserte produkter til aPDT; både 

som kryssbinder av kollagen og kilde til LMC som en effektiv PS. Strukturformel for LMC 

er vist i figur 1.14. Se absorpsjonsspekter for LMC i figur 2.7, s. 37. 

 

 
Figur 1.14 – Lumichrom 
 

1.3.4 Klorheksidin som modellsubstans i kollagenmatriks 
Kollagen har unike egenskaper som kan bidra til sårtilheling. Sammen med et antimikrobielt 

middel kan kollagen formulert som en ”wound dressing” benyttes mot infiserte overflatesår. 

Klorheksidin er det mest brukte huddesinfeksjonsmiddelet i tillegg til alkoholer. Substansen 

klassifiseres som et bredspektret antiseptikum med bakteriostatisk og baktericid effekt mot 

både Gram-positive og Gram-negative bakterier. Det virker ved å ødelegge bakterienes 

cellemembran. Klorheksidin kan brukes som en modellsubstans for frisetting av et 

antimikrobielt middel fra en kollagen-matriks. Ved å kombinere et antimikrobielt middel med 

aPDT kan man svekke bakterier før lysbehandling og hindre gjenvekst av mikroorganismer i 

etterkant av behandling med aPDT [57]. Det er derfor av interesse også å fremstille 

kollagenmatrikser som inneholder klorheksidin og PS i kombinasjon. Klorheksidin er 

tilgjengelig som fri base eller ulike salter. I denne oppgaven er klorheksidin diglukonat 

(CHXDG) benyttet. Klorheksidin klassifiseres som et kationisk biguanid [58]. 
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CHXDG har molekylformel C34H54Cl2N10O14 og har molekylvekt 897,76 g/mol. CHXDG er 

løselig i vann til minst 50% (w/v), men dette gir en høy viskositet [59]. Imingruppene på 

CHXDG har pKa-verdier 8.22, 10.52, 9.92, og 7.63 [60]. Strukturformelen til CHXDG er vist 

i figur 1.15. Se absorpsjonsspekter for CHXDG i figur 2.8, s. 38. 

 

 
Figur 1.15 – Klorheksidin diglukonat 
 

Klorheksidin har optimal effekt og stabilitet i vandig løsning mellom pH 5,5 og 7. Over pH 7 

vil klorheksidin kunne felle ut og kunne degradere via en basisk hydrolyse til blant annet 4-

kloranilin (4-CL). Dette skjer spesielt ved høy temperatur. Under pH 5,5 skjer det en gradvis 

forringelse av mikrobiologisk aktivitet grunnet dannelse av en mindre stabil forbindelse. I 

henhold til Norsk legemiddelhåndbok benyttes klorheksidin i konsentrasjoner mellom 0,5-5 

mg/ml. Klorheksidin er generelt godt tolerert og gir få hudreaksjoner og sjelden allergiske 

reaksjoner [58, 59, 61, 62]. Klorheksidin er forlikelig med andre kationer hvis man unngår 

fellesioneffekter. Klorheksidin er derimot uforlikelig med anioner, noe som betyr 

uforlikelighetsproblematikk ved kombinasjon med en rekke vaskemidler og hudprodukter 

[63]. Ved konsentrasjoner høyere enn 0,05% er klorheksidinsalter inkompatible med en rekke 

salter, blant annet klorider, sitrater, fosfater og karbonater [64].  

 

Det er generelt en utbredt bruk av antiseptika og desinfeksjonsmidler, noe som kan føre til 

utvikling av resistens mot disse midlene. Det er rapportert redusert sensitivitet for 

klorheksidin, noe som betyr at bruk burde reduseres, eller kun brukes i nødvendige tilfeller 

[65].  Dette skaper også et behov for nye formuleringsprinsipper som kan øke sensitiviteten 

for virkestoffet, og gi oss muligheten til å bruke antiseptika som klorheksidin også i 

fremtiden.  
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1.4 NADES 
Kollagen er som nevnt løselig i svake syrer og i løsninger med pepsin [9]. Natural Deep 

Eutectic Solvents (NADES) består av to eller flere naturlige komponenter som finnes i høye 

konsentrasjoner i alle levende celler og som i definerte blandingsforhold kan danne et 

eutektikum. Eksempler er glukose, sukrose, fruktose, sitronsyre, mannitol med flere. NADES 

ble beskrevet for første gang i 2011 av Choi og medarbeidere [66]. En eutektisk blanding er 

en blanding av to eller flere komponenter hvor blandingen har lavere smeltepunkt og andre 

fysikalsk-kjemiske egenskaper enn komponentene hver for seg. For eksempel vil NADES 

som består av glukose og fruktose (1:1), det vil si to faste stoffer, være en klar, lavviskøs 

løsning. NADES har unike egenskaper som løsningsmiddel for mange stoffer med svært lav 

vannløselighet, og de kan erstatte konvensjonelle organiske løsemidler [66]. Dette gjør at 

NADES også kan være et potensielt løsemiddel for kollagen. NADES har i tillegg vist 

antibakterielle egenskaper og kan være nyttig i en formulering for behandling av infiserte 

overflatesår sammen med kollagen [67]. NADES regnes som et ”grønt løsemiddel”. NADES 

fremstilles ved ulike metoder, blant annet ved ”solvent evaporation method” der 

komponentene i riktig molforhold løses i vann og vannet avdampes på rotavapor [68].  

 

Det er ønskelig å undersøke potensialet for NADES som løsemiddel og formuleringsprinsipp 

for kollagen. Et hinder for direkte bruk av NADES som formuleringsprinsipp er mulig 

toksisitet av den eutektiske blandingen. Alle nye hjelpestoffer må omhyggelig testes og en 

betydelig dokumentasjon må framskaffes før de kan benyttes i et humant legemiddel. Et 

eksempel på NADES er vist i figur 1.16. 

 

 
Figur 1.16 – Sitronsyre, xylitol, og komponentene sammen i en eutektisk blanding (NADES CX) 
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2 Materialer og metoder 
2.1 Apparater 
Autoklav: 

SA-260MA Tabletop Autoclave, Sturdy Industrial Co., Ltd., New Taipei City, Taiwan 

 

Degasser: 

Degassing station, TA Instruments, New Castle, Delaware, USA 

 

Differential Scanning Calorimeter: 

DSC822e, Mettler-Toledo Inc., Columbus, Ohio, USA 

Nano DSC, TA Instruments, New Castle, Delaware, USA 

  

Franz-celler: 

Franz Cells, PermeGear, Inc., Hellertown, Pennsylvania, USA 

 

Frysetørrer: 

ALPHA 2-4 LD plus, Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Osterode am Harz, 

Tyskland 

 

High Pressure Liquid Chromatographic system: 

Detektor: SPD-M20A prominence Diode Array Detector, Shimadzu, Kyoto, Japan 

Autoinjektor: SIL-20AC HT prominence Auto Sampler, Shimadzu, Kyoto, Japan 

Pumpe: Liquid chromatograph, LC-20AD, Shimadzu, Kyoto, Japan 

Forkolonne: Nova-Pak® C18 4 µm, 3.9 x 20 mm Guard Column, Waters, Milford, 

Massachusetts, USA 

Kolonne: Nova-Pak® C18, 3.9 x 150 mm Column, Waters, Milford, Massachusetts, USA 

 

IR-tørre: 

MA 30, Sartorius, Goettingen, Tyskland 
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Lysboks med tre blå/tre UVA lysstoffrør: 

Lysboks: Polylux PT, Dreve, Unna, Tyskland 

Lyskilde (blå): Ralutec 9W/71, Radium, Wipperfürth, Tyskland 

Dulux® S Bl 9W/71, OSRAM, München, Tyskland 

Lyskilde (UVA): Ralutec 9W/78, Radium, Wipperfürth, Tyskland  

Dulux® S Bl UVA 9W/78, OSRAM, München, Tyskland 

 

pH-meter: 

pH 562 MultiCal® WTW GmbH, Weilheim, Tyskland 

 

Ristebrett: 

Universal Shaker SM 30, Edmund Bühler GmbH, Hechingen, Tyskland 

 

Rotavapor: 

Rotavapor: Büchi EL 131 Rotavapor, Flawil, Sveits 

Vannbad: Büchi 461 Water Bath, Flawil, Sveits 

 

Røreverk: 

RO 5 power IKAMAG®, IKA® Werke, Staufen, Tyskland 

RO 15, IKA® Werke, Staufen, Tyskland 

 

Sentrifuge: 

Centrifuge 5430 R, Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

 

Spektrofotometer: 

UV-1800 UV-VIS Spectrophotometer, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan 

UV-2401PC UV-VIS Spectrophotometer, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan 

 

Varmeskap: 

Incucell, MMM Medcenter Einrichtungen GmbH, München, Tyskland 
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Vekter: 

AD-4 Autobalance, Perkin-Elmer, Waltham, Massachusetts, USA 

Mettler PC4400 DeltaRange®, Mettler, Columbus, Ohio, USA 

Sartorius Research R160P, Richmond Scientific Ltd., Lancashire, Storbritannia  

Sartorius Genius ME235S, Richmond Scientific Ltd., Lancashire, Storbritannia 

 

Viskometer: 

Apparatur: DV2T Viscometer, Brookfield Engineering Laboratories, Inc., Middleboro, 

Massachusetts, USA 

Spindler: CPA-40Z & CPA-52Z, Brookfield Engineering Labortatories, Inc., Middleboro, 

Massachusetts, USA 

 

2.2 Råvarer og løsemidler 
2.2.1 Råvarer 
4-kloranilin (4-CL): 

4-chloroaniline, Merck kGaA, Darmstadt, Tyskland 

 

5-hydroksymetyl-2-furaldehyd (5-HMF): 

5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA 

 

Acetat buffer: 

Acetic acid glacial, VWR International, Leuven, Belgia 

Sodium Acetate, Merck kGaA, Darmstadt, Tyskland 

 

Eplesyre: 

L-(-)-Malic acid, 97%, Alfa Aesar GmbH % Co KG, Karlsruhe, Tyskland 

 

Fosfatbuffer: 

Potassium dihydrogen phosphate, Merck, Darmstadt, Tyskland 

di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Merck, Darmstadt, Tyskland 

 

Fosfatbufret saltvann (PBS): 

Phosphate buffered saline, tablet, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA 
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Glukose: 

D(+)-Glucose anhydrous, VWR International, Leuven, Belgia 

 

Klorheksidin diglukonat (CHXDG): 

Chlorhexidine digluconate solution, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA 

 

Kolin klorid: 

Choline chloride, AppliChem GmbH, Darmstadt, Tyskland 

 

Kollagen: 

Collagen from bovine achilles tendon, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA 

Collagen from calf skin, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA 

Culturex® Rat Collagen I, Lower Viscosity (3 mg/ml), Gaithersburg, Maryland, USA 

Kollagen fra kalkunlår, Nofima AS, Ås, Norge (også kalt batch I) 

Kollagen fra kalkunfilet, Nofima AS, Ås, Norge (også kalt batch II, a og b) 

 

Lumichrom (LMC): 

Lumichrome, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA 

 

Maleinsyre: 

Maleic acid, Merck kGaA, Darmstadt, Tyskland 

 

Riboflavin (RF): 

(-)-Riboflavin, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA 

 

Sitronsyre: 

Citric acid monohydrate, Merck kGaA, Darmstadt, Tyskland 

 

Xylitol: 

Xylitol, 99%, Alfa Aesar GmbH & Co KG, Karlsruhe, Tyskland 
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2.2.2 Løsemidler 
Eddiksyre: 

Acetic acid glacial, VWR International, LLC, West Chester, Pennsylvania, USA 

 

Metanol: 

Metanol, VWR International, LLC, West Chester, Pennsylvania, USA 

Metanol, Merck kGaA, Darmstadt, Tyskland 

 

Vann: 

Milli-Q vann, Milli Q Integral 3, Merck Millipore, Billerica, Massachusetts, USA  

 

2.3 Annet utstyr 
Eppendorfrør: 

Eppendorf® RNA/DNA LoBind microcentrifuge tubes, Eppendorf AG, Hamburg, Tyskland 

 

Filter: 

0.45 µm 47 mm Filter, Pall Corporation, Ann Arbor, Michigan, USA 

 

Glasspipetter: 

Disposable Glass Pasteur Pipettes 230 mm, VWR International, LLC, West Chester, 

Pennsylvania, USA 

 

Kanyler: 

Microlance™ 30,8 mm x 40 mm, 21G x 1 ½” – Nr. 2, BD, Franklin Lakes, New Jersey, USA   

 

Kollagen-assay: 

Sircol™ Soluble Collagen Assay (S1000), Biocolor Ltd., Carrickfergus, Storbritannia 

 

Membraner: 

Spectra/Por® 1 Dialysis Membrane 6-8 kD Spectrum Labs., Inc., CA, USA 

Spectra/Por® 2 Dialysis Membrane Disc 12-14 kD Spectrum Labs., Inc., CA, USA 

Spectra/Por® 3 Dialysis Membrane Disc 3,5 kD Spectrum Labs., Inc., CA, USA 
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Petriskåler: 

Suspension Culture Dish 35 mm x 10 mm Style, Corning Inc., Corning, New York, USA 

 

Pipetter: 

5-50 µl Finnpipette™, Thermo Electron Corp., Waltham, Massachusetts, USA 

20-200 µl Finnpipette™, Thermo Electron Corp., Waltham, Massachusetts, USA 

200-1000 µl Finnpipette™, Thermo Electron Corp., Waltham, Massachusetts, USA 

1-5 ml Finnpipette™, Thermo Electron Corp., Waltham, Massachusetts, USA 

 

Pipettespisser: 

2-200 µl Universal yellow tips, VWR International, LLC, West Chester, Pennsylvania, USA, 

Tyskland 

Finntip® 1000, Thermo Fisher Scientific Oy, Vantaa, Finland 

Finntip® Flex 1000, Thermo Fisher Scientific Oy, Vantaa, Finland 

Finntip® 5 ml, Thermo Fisher Scientific Oy, Vantaa, Finland 

 

Plastrør: 

Falcon® 15 ml Polypropylen Conical Tubes, Corning Science Mexico S.A. de C.V. 

Tamaulipas, Mexico 

Falcon® 50 ml Polypropylen Conical Tubes, Corning Science Mexico S.A. de C.V. 

Tamaulipas, Mexico 

 

Sprøyter: 

Soft-Ject® 5 ml sterile syringe, Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen, Tyskland 

Plastipak™ 10 ml sterile syringe, BD, Franklin Lakes, New Jersey, USA  

Terumo® 20 ml sterile syringe, Terumo Medical Corporation, Shibuya, Tokyo, Japan 

 

Sprøytefilter og sterilfilter: 

Spartan 13/0.45 RC 0.45 µm, Whatman International Ltd., Buckinghamshire, Storbritannia 

Versapor® Membrane 5 µm 25 mm Syringe Filter, Pall Corporation, Port Washington, New 

York, USA 
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2.4 Validering av HPLC-metode 
2.4.1 HPLC-instrumentering 
HPLC analyser ble utført med instrument fra Shimadzu jfr. ”2.1 Apparater” s. 21. 

 

2.4.2 Systemets egnethet 
Systemets egnethet ble vurdert ved å bestemme kolonnens effektivitet (likning 1), vurdere 

retensjonsfaktoren (likning 2) og beregne symmetrifaktoren (likning 3). 

 

𝑁 = 5,54 &'
()

*
  (Likning 1) 

 

der N er antall teoretiske plater, tR er retensjonstiden i minutter og Wh er toppens bredde ved 

halve topphøyden. 

 

𝑘 = &',&-
&-

  (Likning 2) 

 

der k er retensjonsfaktoren, tR er retensjonstiden i minutter og t0 er retensjonstiden i minutter 

til et stoff som ikke retarderes av stasjonærfasen (væskefronten). 

 

𝐴/ =
(-,-0
*1

  (Likning 3) 

 

der As er symmetrifaktoren, W0,05 er bredden av toppen ved en tjuendedel av topphøyden, og 

d er halve bredden av toppen ved en tjuendedel av topphøyden [69]. 

  

2.4.3 Tillaging av standardløsninger 
Standardløsninger av RF ble laget ved fortynning av en stamløsning i vann (0,15 mM). 

Standardløsningene var i konsentrasjonsområdet 7,5x10-8 M - 4,5x10-6 M. Løsningene ble 

laget volumetrisk. Stamløsningen ble oppbevart ved romtemperatur (22 ± 2 °C) i målekolbe 

med glasskork og pakket inn i aluminiumsfolie. Standardløsningene ble laget umiddelbart før 

bruk. 

 

Standardløsninger av LMC ble laget ved fortynning av en stamløsning i metanol (0,041 mM).  
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Standardløsningene var i konsentrasjonsområdet 7,5x10-8 M - 1,2x10-6 M. Løsningene ble 

laget volumetrisk. Stamløsningen ble oppbevart ved romtemperatur (22 ± 2 °C) i målekolbe 

med glasskork og pakket inn i aluminiumsfolie. Standardløsningene ble laget umiddelbart før 

bruk. 
 

Standardløsninger av 4-CL ble laget ved fortynning av en stamløsning i vann (1,28 mM). 

Løsningene ble laget volumetrisk. Løsningene ble ikke brukt som standard for kvantifisering. 

Stamløsningen ble oppbevart ved romtemperatur (22 ± 2 °C) i målekolbe med glasskork og 

pakket inn i aluminiumsforlie. Standardløsningene ble laget umiddelbart før bruk. 
 

Standardløsninger av CHXDG ble laget ved fortynning av en stamløsning i vann (20 %). 

Standardløsningene var i konsentrasjonsområdet 1,6x10-6 M - 3,0x10-3 M.  Løsningene ble 

laget volumetrisk. Stamløsningene ble oppbevart i kjøleskap (4 ± 2 °C) i målekolbe med 

glasskork. Standardløsningene ble laget umiddelbart før bruk. 
 

2.4.4 Kromatografiske betingelser 
HPLC-analysene ble utført på en omvendt-fase-kolonne med gradienteluering ved 254 nm. 

Væskestrømmen var på 1 ml/min med kolonnetemperatur på 30°C. Mobilfasen bestod av 

gradient 0,1 M acetatbuffer pH 3,8 og metanol, se figur 2.1. Injeksjonsvolum var 10 µl. 

Analysetid per prøve var 30 minutter. RF eluerte med retensjonstid ca. 3,3 minutter, 4-CL 

eluerte med retensjonstid ca. 6,5 minutter, LMC eluerte med retensjonstid ca. 8,1 minutter og 

CHXDG eluerte med retensjonstid ca. 15 minutter. HPLC gradientprofil benyttet i analysene 

er presentert i figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1 – HPLC gradientprofil benyttet ved analyse av formuleringer med RF og CHXDG 
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2.4.5 Spesifisitet 
Metodens spesifisitet ble bestemt direkte ved sammenlikning av kromatogrammer av 

substansene hver for seg, og samlet i et og samme kromatogram. Spesifisiteten ble testet for 

én konsentrasjon av hver av substansene (n=3): RF; 1,2x10-6 M, LMC; 1,2x10-6 M, 4-CL; 

1,3x10-5 M og CHXDG; 2,8x10-4 M.  

 

2.4.6 Linearitet 
Linearitet ble vurdert ved seks ulike konsentrasjoner av RF; 1,2x10-6 M, 1,20x10-6 M,       

8,0x10-7 M, 6,0x10-7 M, 4,0x10-7 M og 2,0x10-7 M fortynnet i mobilfase. 

Linearitet ble vurdert ved seks ulike konsentrasjoner av LMC; 1,2x10-6 M, 1,20x10-6 M,   

8,0x10-7 M, 6,0x10-7 M, 4,0x10-7 M og 2,0x10-7 M fortynnet i mobilfase. 

Linearitet ble vurdert ved seks ulike konsentrasjoner av 4-CL; 1,3x10-5 M, 1,1x10-5 M,     

8,5x10-6 M, 6,4x10-6 M, 4,3x10-6 M og 2,1x10-6 M fortynnet i mobilfase. 

Linearitet ble vurdert ved åtte ulike konsentrasjoner av CHXDG; 5,6x10-4 M, 4,2x10-4 M, 

2,8x10-4 M, 2,3x10-4 M, 1,9x10-4 M, 1,4x10-4 M, 9,0x10-5 M og 5,0x10-5 M fortynnet i 

mobilfase. 

 

Korrelasjonskoeffesientene ble bestemt med lineær regresjonsanalyse både av topphøyde og 

areal fra kromatogrammene. Akseptabel grense for linearitet ble satt til r2 ≥ 0,98. 

 
2.4.7 Presisjon  
Instrumentets presisjon ble beregnet ut i fra seks injeksjoner fra samme HPLC-prøverør med 

tre ulike konsentrasjoner av RF; 8,0x10-7 M, 6,0x10-7 M og 4,0x10-7 M, tre ulike 

konsentrasjoner av LMC; 8,0x10-7 M, 6,0x10-7 M og 4,0x10-7 M, tre ulike konsentrasjoner av 

4-CL; 8,5x10-6 M, 6,4x10-6 M og 4,3x10-6 M, og tre ulike konsentrasjoner av CHXDG; 

1,9x10-4 M, 1,4x10-4 M og 9,0x10-5 M, alle fortynnet i mobilfase. Relativt standardavvik 

(%RSD) ble beregnet for toppareal og topphøyde. 

 

2.4.8 Nøyaktighet 
Nøyaktighet ble beregnet ut i fra seks injeksjoner fra samme HPLC-prøverør med tre ulike 

konsentrasjoner av RF; 8,0x10-7 M, 6,0x10-7 M og 4,0x10-7 M, tre ulike konsentrasjoner av 

LMC; 8,0x10-7 M, 6,0x10-7 M og 4,0x10-7 M, tre ulike konsentrasjoner av 4-CL; 8,5x10-6 M, 

6,4x10-6 M og 4,3x10-6 M, og tre ulike konsentrasjoner av CHXDG; 1,9x10-4 M, 1,4x10-4 M 
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og 9,0x10-5 M, alle fortynnet i mobilfase. Faktisk konsentrasjon av de ulike komponentene 

ble beregnet med regresjonslinje fra linearitetsmålingen for toppareal og høyde, og %RSD 

ble bestemt. 

 

2.4.9 Nedre deteksjonsgrense (LOD) 
Nedre deteksjonsgrense (LOD) ble bestemt ut fra et signal-støy forhold mellom analytt og 

baselinjestøy [69]. Deteksjonsgrensen ble beregnet med likning 4: 

 

𝐿𝑂𝐷 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛	𝑖	𝑝𝑟ø𝑣𝑒/𝑡𝑜𝑝𝑝ℎø𝑦𝑑𝑒 × 𝑡𝑜𝑝𝑝ℎø𝑦𝑑𝑒	𝑠𝑡ø𝑦 ×3  (Likning 4) 

 

LOD ble bestemt ved å titrere konsentrasjonen ned til topphøyden var tilnærmet 3 ganger 

støyen på grunnlinjen, og beregnet ut fra likning 4.  

 

2.4.10  Nedre kvantifiseringsgrense (LOQ) 
Nedre kvantifiseringsgrense (LOQ) ble bestemt ut fra et signal-støy forhold mellom analytt 

og baselinjestøy [69]. Deteksjonsgrensen ble beregnet med likning 5: 

 

𝐿𝑂𝑄 = (𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛	𝑖	𝑝𝑟ø𝑣𝑒/𝑡𝑜𝑝𝑝ℎø𝑦𝑑𝑒)×(𝑡𝑜𝑝𝑝ℎø𝑦𝑑𝑒	𝑠𝑡ø𝑦)×10  (Likning 5) 

 

LOQ ble bestemt ved å titrere konsentrasjonen ned til topphøyden var tilnærmet 3 ganger 

støyen på grunnlinjen, og beregnet ut fra likning 5. 

 

2.4.11  Kvantifiseringsområde 
Kvantifiseringsområde for analyttene bestemmes ut i fra dokumentert presisjon og 

nøyaktighet mellom LOQ og høyeste konsentrasjon av analytt hvis presisjon og nøyaktighet 

er akseptabel jfr. 2.4.7 og 2.4.8. 
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2.5 Karakterisering av kollagen som råvare 
2.5.1 Kvantifisering av kollageninnhold i løsning  
Løsninger av forskjellig mengde kollagen løst i forskjellige konsentrasjoner eddiksyre ble satt 

til omrøring i 24 timer. Mengde og konsentrasjon ble bestemt på grunnlag av 

metningskonsentrasjon og bruksformål (f.eks. 0,5 M til egenviskositet og 20 mM til 

preformulering). For å bestemme metningskonsentrasjon ble et antatt overskudd av kollagen 

satt til omrøring i 24 timer (n=3). Kvantifisering ble utført med kjent metode, Sircol™ 

Soluble Collagen Assay, som baserer seg på en spektrofotometrisk måling av et anionisk 

fargestoff (Sirius Red) bundet til oppløst kollagen [16]. Assayet kommer som et kit, 

bestående av både reagenser til ekstraksjon av kollagen og til selve kvantifiseringen. 

Kollagenprøvene ble filtrert (5 µm) og fortynnet. Det ble laget en standardkurve ut fra en 

stamløsning som fulgte med kit’et. Absorbansen ble målt i mikrokyvetter ved 550 nm mot 

vann. Prøvene ble korrigert mot reagens-blank behandlet likt som prøvene som inneholdt 

kollagen [16]. Fullstendig protokoll er gjengitt i appendiks 6. 

   

2.5.2 Svellevne (SR) 
Etter kjent, men modifisert, prosedyre ble en mengde råvare på 5-10 mg (md) tilsatt ulike 

medier i begerglass og satt til svelling i 24 timer (n=3) [20]. Mediene som ble brukt var NaCl 

0,9% pH 6,2, Glukose 5% pH 5,7 og M
MN
	M fosfatbuffer pH 5, 6, 7, 7.6 og 8. Etter 

svelleperioden ble klumpen med kollagen lagt på en glassplate, og overflødig væske ble sugd 

av med et filtrerpapir med høy oppsugningsevne. Det ble forutsatt at kollagenet ikke var 

løselig i de valgte løsningsmidlene. Etter at overflødig væske var sugd av ble kollagenet veid 

inn på nytt (ms). Vektbasert svelleevne (Swelling Ratio, SR) ble utregnet med likning 6 [70]. 

Modifiseringen av metoden bestod i bruk av fosfatbuffere med ulik pH istedet for 

kombinasjon av HCl og NaOH til justering av pH [20]. Se figur 2.2 for bilder fra forsøket. 

 

𝑆𝑅 = QR,QS
QS

×100  (Likning 6) 

 

der SR er vektbasert svelleevne (Swelling Ratio), ms er vekten av svellet kollagen og md er 

vekten av tørr kollagen. 
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Figur 2.2 – Svelleevne: Etter svelling legges kollagenklumpen på en glassplate og overflødig væske suges av 
med et filtrerpapir. 
 

2.5.3 Viskositet 
Viskositetsmålinger av kollagen i løsning ble utført med et DV2T Viscometer, Brookfield 

Engineering, Inc. Dette viskometeret benytter seg av prinsippet å rotere en kalibrert spindel 

gjennom prøven. Spindelen er koblet til en fjær, og motstanden i prøven detekteres av fjæren 

[71]. Ut i fra antatt viskositet, ønsket prøvevolum og ønsket hastighet på den oscillerende 

spindelen ble det valgt en av to tilgjengelige spindler; CPA-40Z (1,5 ml prøvevolum, 0.8°) 

eller CPA-52Z (0,5 ml prøvevolum, 3°). Prøvekoppen som ble brukt var av typen CPA-

44PYZ med innebygd temperaturmåler. Det ble holdt en temperatur i vannbadet på ca. 25°C 

(detektert som 25,4°C i prøvekoppen). Ved behov ble løsningene filtrert. Utbytte i viskositet 

etter filtrering ble målt (n=3), og er presentert i appendiks 5.  

 

2.5.4 Egenviskositet og molekylvekt 
Kollagenprøver på 1 mg/ml i 0,5 M eddiksyre ble satt til omrøring 24 timer før de ble filtrert 

(5 µm). Reell konsentrasjon ble bestemt med Sircol™ Soluble Collagen Assay, jfr. metode 

beskrevet i 2.5.1 s. 31. Prøvene ble fortynnet i en fortynningsrekke (1,0x, 0,8x, 0,6x, 0,4x, 

0,2x, n=1). Viskositetsmålinger ble utført jfr. metode beskrevet i 2.5.3. Skjærhastighet ble 

holdt til 225 s-1 (30 rpm). For beregning av egenviskositet ble det brukt standard likninger 

beskrevet av Kulicke & Clasen (2004) [72]. Molekylvekt kan bestemmes ut i fra 

egenviskositet ved Kuhn-Mark-Houwink-Sakurada-relasjonen (KMHS-relasjonen). 
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Konstantene i relasjonen er bestemt for kollagen og er henholdsvis 𝑎  = 1,8 og K = 1,23x10-7 

ml/g [73]. Likningene og relasjonen er beskrevet i appendiks 1 og 2.  

 

2.5.5 Vanninnhold 
Det ble gjort forsøk på bestemmelse av vanninnhold med Karl Fischer titrering med 

kolorimetrisk deteksjon. Grunnet problemer med adhesjon av kollagen til elektrodene ble det 

vurdert å utføre måling av vanninnhold/fuktighet ved tørketap med IR-tørre. Problemer med 

denne metoden var behovet for en større mengde råvare, noe vi ikke hadde tilgjengelig. En 

annen metode er å benytte kalorimetri (DSC) som et mål på relativt vanninnhold.  

 

2.5.6 Kalorimetri 
Termiske analyser (DSC) ble utført på frysetørket kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I), 

kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, a og b) og collagen from calf skin (Sigma) med 

DSC822e, Mettler-Toledo Inc. Prøvene (1-3 mg, n=3) ble innveid med AD-4 Autobalance, 

Perkin-Elmer. Prøvene ble overført til aluminiumspanner på 40 µl og ble forseglet med lokk 

med et lite hull i. Prøven ble analysert mot en standard aluminiumspanne på 40 µl. 

Scanningen foregikk under jevn strøm av nitrogengass over området 20-400°C med en 

hastighet på 10°C/min. Kalorimeteret ble kalibrert med en standard indium(In)-prøve 

(smeltepunkt 156,6°C).  

 

Termiske analyser (nano DSC) av kollagen i løsning på 0,3 ml (innveid mengde 1,5 mg/ml i 

20 mM eddiksyre, n=3) ble utført på kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I), kollagen fra 

kalkunfilet (Ås, batch II, b), collagen from calf skin (Sigma) og Culturex® Rat Collagen I 

med Nano DSC, TA Instruments. Prøvene ble analysert mot løsemiddelet (20 mM eddiksyre) 

som referanse/standard. Scanningen foregikk over området 20-70°C med en hastighet på 

2°C/min. Data ble videre modellert med modellen ”Two state scaled” i programmet 

NanoAnalyze™ for å beregne transisjonstemperatur (Tm) og endring i molar entalpi (∆H).  
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2.6 Fremstilling og karakterisering av kollagen-geler 
2.6.1 Produksjon 
Gelene ble produsert etter prosedyre fra Trevigen basert til bruk på Culturex® Rat Collagen I 

(Trevigen), 3 mg/ml [74]. Løsninger i 20 mM eddiksyre med ønsket konsentrasjon av 

kollagen ble satt til røring 24 timer ved bruk av kollagen fra kalkun (Ås). Ved bruk av 

Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) kunne løsningen brukes direkte. Kollagen i løsning og 

de øvrige reagensene ble satt på is til de var nedkjølt. Løsningene ble nøytralisert til pH 7,5 

med fosfatbufret saltvann (PBS) og 1M NaOH og fortynnet med MQ-vann eller isoton 

glukose og eventuelt tilsatt PS (RF/5-HMF) [74]. Forholdet mellom 0,15 M RF og kollagen 

ble holdt konstant, 0,16 ml 0,15 M RF per mg kollagen. I forsøkene med 5-HMF var 

konsentrasjonen 1,0x10-4 M. Løsningene ble ved behov bestrålt i ønsket tid i lysbokser med 

enten 3 UVA- eller 3 blå lamper. Lysboksene ble satt på i forkant av bestråling slik at 

lampene rakk å varme seg opp. Temperaturbidrag fra lampene i lysboksen ble målt og er 

presentert i appendiks 4. Videre ble gelene satt i varmeskap, 37°C i 30 minutter, for å sette i 

gang fibrillering. Gelene ble oppbevart 22 timer uten lokk før videre analyser. Protokoll for 

geling av kollagen er gjengitt i appendiks 7. Se tabell 2.1 for oversikt over produserte 

kollagen-geler.  

 
Tabell 2.1 – Ulike kollagen-geler produsert 

# Innhold Bestråling Analyser 

I Kollagen, PBS, NaOH, MQ-vann 
Mørk, UVA, 

blått lys 
Viskositet 

II Kollagen, RF, PBS, NaOH, MQ-vann 
Mørk, UVA, 

blått lys 

Viskositet 

Absorpsjon 

III Kollagen, PBS, NaOH, Glukose 5% tilsatt 5-HMF 
Mørk 

UVA 
Viskositet 

IV Kollagen, RF, PBS, NaOH, Glukose 5% 
Mørk 

UVA 
Viskositet 

 

Emisjonsspekter for lysbokser og absorpsjonsspekter for de ulike PS, RF og 5-HMF, er 

presentert i figur 2.3 – 2.5. 
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Figur 2.3 – Absorpsjonsspekter RF i vann (λmax = 373 og 445 nm) og emisjonsspekter for UVA-rør i lysboks 
[75] 
 

 
Figur 2.4 – Absorpsjonsspekter RF i vann (λmax = 373 og 445 nm) og emisjonsspekter for rør med blått lys i 
lysboks [75] 
 

 
Figur 2.5 – Absorpsjonsspekter 5-HMF i glukose og emisjonsspekter for UVA-rør i lysboks. 5-HMF har kun 
overlapp med emisjonsspekteret for UVA.rør og ikke λmax i det aktuelle området [75] 
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2.6.2 Viskositet av geler 
Ferdige geler (tørket i 22 timer uten lokk) ble overført til prøvekoppen i et DV2T 

Viscometer. Viskositetsmålinger ble utført jfr. metode beskrevet i 2.5.3, s. 32 (n=2-4). Det 

ble utført en flerpunkts viskositetsmåling med målinger hvert 10. sekund i 2 minutter. 

Flerpunkts viskositetsmåling ble utført grunnet inhomogene prøver der viskometeret målte på 

enten selve gelen, eller eventuell overflødig væske. Første måling ble utført etter 10 

sekunder, og siste måling ble utført nøyaktig etter 2 minutter. Dette resulterte i 12 målinger 

for dynamisk viskositet. Data ble behandlet i programvare RheocalcT. En illustrasjon av 

apparatur og inhomogen gel i prøvekopp er vist i figur 2.6. 

 

 
Figur 2.6 – Viskositet av kollagen-geler: apparatur og inhomogen prøve 
 

2.6.3 Absorpsjonsspektra av geler med riboflavin 
For å se på nedbrytning av RF ved bestråling i ulike lyskilder med ulik bestrålingstid ble det 

tatt absorpsjonsspektra av gelene etter de var målt i viskometeret med UV-2401PC UV-VIS 

Spectrophotometer, Shimadzu Corporation med Quartz-mikrokyvetter mot MQ-vann 

fortynnet 1:1 med MeOH (n=3-4). Prøvene ble fortynnet 1:1, 1:3 eller 1:4 med MeOH for å 

felle ut kollagen og sikre at alt RF og LMC var løst. Prøvene ble videre filtrert 0,45 µm for å 

unngå interferens med uløst kollagen i spektrene. Spektrene ble sammenliknet med 

absorpsjonsspekter for RF i vann (figur 2.3 og 2.4, s. 35) og absorpsjonsspekter for LMC i 

PBS (figur 2.7 s. 37). 
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Figur 2.7 – Absorpsjonsspekter LMC i PBS (λmax = 354 og 392 nm) 
 

2.7 Karakterisering av frysetørket produkt (”sponger”) 
2.7.1 Produksjon 
Frysetørkede ”sponger” ble produsert ved nøytralisering av kollagen i eddiksyre, tilsetning av 

virkestoffet, CHXDG, eventuell tilsetning av kryssbinder, RF, eventuelt bestråling og 

frysetørring. Kollagen vil spontant gå sammen og danne fibriller ved nøytral pH og fysiogisk 

temperatur ved optimale betingelser [76, 77]. ”Sponger” ble produsert med utgangspunkt i 

prosedyre fra Trevigen basert på fremstilling av geler. Løsninger med ønsket konsentrasjon 

av kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 20 mM eddiksyre ble satt til røring i 24 timer. 

Grunnet uforlikelighet mellom klorheksidin diglukonat og PBS, ble løsningene som inneholdt 

klorheksidin nøytralisert kun ved tilsetning av NaOH.  

 

Kollagen i løsning, CHXDG, 0,15 mM RF, 1M NaOH (eventuelt PBS) og MQ-vann ble satt 

på is til alle reagensene var nedkjølt. Prøvene ble tilsatt klorheksidin og eventuelt RF, 

nøytralisert med 1M NaOH (eventuelt PBS) og fortynnet med MQ-vann. Forholdet mellom 

RF og kollagen ble holdt konstant til 0,16 ml 0,15 mM RF per mg kollagen. Løsninger med 

klorheksidin ble satt til risting i 5 minutter før de eventuelt ble bestrålt i 4 minutter med 

UVA. Klorheksidin interferer hverken med absorpsjonsspekteret til RF eller med 

emisjonsspekteret til UVA-lampene. Se absorpsjonsspekter for CHXDG i figur 2.8, s. 38. 

Temperaturbidrag fra lampene i lysboksen ble målt og er presentert i appendiks 4. 1 ml av 

løsningen ble overført til 10 ml hetteglass, senket i flytende nitrogen i 40 sekunder og 

frysetørket over natten (-70°C, 0,0026 mbar) med en sekundær tørking på følgende morgen (-

76°C, 0,001 mbar). Samlet tid i frysetørker var ca. 20 timer. Protokoll for produksjon av 
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kollagen-”sponger” er gjengitt i appendiks 8. Se tabell 2.2 for oversikt over produserte 

”spongene”.  

 

 
Figur 2.8 – Absorpsjonsspekter av CHXDG i vann (λmax = 231 og 254 nm) og emisjonsspekter for UVA-rør i 
lysboks [75] 
 
Tabell 2.2 – Ulike kollagen-”sponger” produsert 

# Innhold Bestråling Analyser 

I Kollagen 1,5 mg, PBS, NaOH, MQ-vann Mørk 
Hydrering 

Viskositet 

II Kollagen 1,5 mg, RF, PBS, NaOH, MQ-vann Mørk 
Hydrering 

Viskositet 

III Kollagen 1,5 mg, RF, PBS, NaOH, MQ-vann UVA 
Hydrering 

Viskositet 

IV Kollagen 1,5 mg, CHXDG 37,5 mg, RF, NaOH, MQ-vann UVA 
Mikroskopi 

HPLC 

V Kollagen 1,5 mg, CHXDG 3,75 mg, RF, NaOH, MQ-vann UVA 
Mikroskopi 

HPLC 

VI Kollagen 2,5 mg, CHXDG 3,75 mg, RF, NaOH, MQ-vann UVA 
Mikroskopi 

HPLC 

VII Kollagen 2,5 mg, CHXDG 3,75 mg, NaOH, MQ-vann UVA 
Mikroskopi 

HPLC 

VIII Kollagen 2,5 mg, CHXDG 3,75 mg, NaOH, MQ-vann Mørk Mikroskopi 
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2.7.2 Hydreringstid 
De frysetørkede ”spongene” uten CHXDG ble tilsatt 1 ml MQ-vann. Tiden før produktet var 

fullstendig løst, eller tiden før alt løselig materiale var løst (visuell vurdering) ble målt med 

en stoppeklokke (n=3). 

 

2.7.3 Viskositet av rehydrert frysetørket produkt 
Etter at hydreringstiden var målt ble hele prøvevolumet overført til prøvekoppen i et DV2T 

Viscometer. Viskositetsmålinger ble utført jfr. metode beskrevet i 2.5.3, s. 32 (n=3). 

Rotasjonshastighet på spindelen justert ved behov. Dette forsøket ble kun utført for ”sponger” 

uten CHXDG for å se på kryssbindingseffekten av RF. 

 
2.7.4 Frisetting av legemiddel 
Frysetørkede ”sponger” av kollagen med CHXDG (jfr. tabell 2.2) ble løst i 1 ml MQ-vann. 

Rekonstitueringen skjer ved tid 0, og prøven overføres umiddelbart til donorkammeret i en 

Franz-celle. Akseptorkammeret bestod av 7,8 ml 0,1 M acetatbuffer pH 3,8. Det ble benyttet 

en membran med en molekylvekt cut-off på 3,5 kDa, da alle komponentene bortsett fra 

kollagen er under denne molekylvekten. Det ble tatt ut en prøve på 100 µl fra 

akseptorkammeret ved ulike tidsintervaller etter rekonstituering. Prøven ble fortynnet 1:1 i 

mobilfase før den ble analysert med HPLC (jfr. 2.4.4, s. 28) (n=3). Prøveuttaket ble erstattet 

med 100 µl akseptormedium. Kumulativ mengde frisatt ble utregnet. Det ble utført en ensidig 

signifikanstest (lik varians) mellom bestrålte formuleringer med 2,5 mg kollagen, med og 

uten RF (formulering VI og VII jfr. tabell 2.2). Se illustrasjon av Franz-cellen i figur 2.9. 

 

 
Figur 2.9 – Illustrasjon av Franz-cellen brukt til frisettingsforsøk av CHXDG fra kollagen ”sponger” 



	40	

For å få et mål på 100% frisatt legemiddel ble en ”sponge” løst i 7,8 ml 0,1 M acetatbuffer 

pH 3,8 som tilsvarer Franz-cellens akseptorkammer og satt til røring. Etter 24 timer ble 

løsningen filtrert (0,45 µm) for å fjerne uløselig materiale. Fra den filtrerte løsningen ble 100 

µl fortynnet 1:1 med mobilfase, før kvantifisering med HPLC (n=1).  

 

For å eliminere en eventuell effekt av membranen som hastighetsbestemmende trinn ble de 

ulike membranene vi hadde tilgjengelig (molekylvekt cut-off 3,5 kDa, 6-8 kDa og 12-15 

kDa) testet for diffusjon av 1 ml CHXDG (3,75 mg/ml) fra donorkammeret i en Franz-celle 

(n=1). Det ble tatt ut en prøve på 100 µl fra akseptorkammeret ved ulike tidsintervaller. 

Prøven ble fortynnet 1:1 i mobilfase før den ble analysert med HPLC. Prøveuttaket ble 

erstattet med 100 µl akseptormedium. Kumulativ mengde diffundert ble utregnet. 

 

For å kunne benytte denne frisettingsmetoden må man ha det som kalles ”perfect sink 

conditions”, slik at legemiddelkonsentrasjonen i akseptormediet ikke påvirker frisettingen. 

”Perfect sink” oppnås når konsentrasjonen av substansen i akseptorkammeret er ≤ 10% av 

metningskonsentrasjonen til substansen i det aktuelle mediet. CHXDG er løselig i vann til 

50% (w/v) [59]. Dette tilsvarer 500 mg/ml. Det betyr at maksimal konsentrasjon må være ≤ 

50 mg/ml når 100% er frisatt fra formuleringene. Dette forutsetter at løseligheten av CHXDG 

i 0,1 M acetatbuffer pH 3,8 er den samme som i vann. Alle formuleringene som ble fremstilt 

hadde en total konsentrasjon av CHXDG < 10% av den beregnede metningskonsentrasjonen. 

 

2.8 NADES som løsemiddel for kollagen 
2.8.1 Tillaging av NADES 
Fire ulike NADES ble produsert ved oppløsning av de to aktuelle komponentene i 50 ml vann 

ved 50°C i 250 ml eller 500 ml rundkolbe. Etter at komponentene var fullstendig oppløst i 

vannet, ble vannet avdampet på rotavapor i 20 minutter. Vannbadet målte 45°C. Løsningene 

ble oppbevart mørkt i polypropylenrør ved romtemperatur for senere visuell inspeksjon. 

Viskositet og pH ble målt for de ulike NADES som ble tillaget. Vanninnhold ble målt med 

Karl-Fischer titrering. De ulike NADES som ble tillaget er vist i tabell 2.3, s. 41.  
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Tabell 2.3 – NADES fremstilt for oppløsning av kollagen 
Molar ratio Komponent 1 Masse (g) Komponent 2 Masse (g) Forkortet 

1:1 Malic acid 6,705 Glucose  9,008 MG 
1:2 Citric acid 10,507 Choline chloride 13,963 CCh2 
1:3 Maleic acid 5,804 Choline chloride 20,945 MC3 
1:1 Citric acid 10,507 Xylitol 7,608 CX 

  

2.8.2 Løsning av kollagen i NADES 
Kollagen er løselig i sure løsninger, slik som eddiksyre og sitronsyre [19]. Kollagen fra 

kalkunfilet (Ås, batch II, b) ble forsøkt løst i de ulike NADES (tabell 2.3), ufortynnet, og 

fortynnet 1:1 med MQ-vann. Kollagen ble innveid til en teoretisk konsentrasjon på 3 mg/ml 

og satt til røring i de ulike NADES (n=1). Løsningene ble inspisert underveis. Etter 24 timer 

ble løsningene filtrert og viskositet ble målt jfr. 2.5.3, s. 32 (spindel CPA-52Z). Løsningene 

ble oppbevart mørkt i polypropylenrør ved romtemperatur for senere visuell inspeksjon. 

Uløselig kollagen, collagen from bovine achilles tendon (Sigma) ble også forsøkt løst i 

NADES med en innveid mengde kollagen på 1,5 mg/ml (n=1). 

 

Løsninger av kollagen i NADES ble også forsøkt kvantifisert ved bruk av Sircol™ Soluble 

Collagen Assay (jfr. 2.5.1, s. 31) (n=3). Prøvene ble fortynnet med 0,5 M eddiksyre (samme 

løsemiddel som stamløsning). Protokoll for Sircol™ Soluble Collagen Assay er gjengitt i 

appendiks 6. 

 
2.8.3 Kalorimetri av kollagen i NADES 
Termiske analyser (nano DSC) ble utført på kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) løst i 

CX. Analysene ble utført på løsninger på 0,3 ml (innveid mengde kollagen 1,5 mg/ml, n=3), 

henholdsvis CX fortynnet 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 og 1:200 med MQ-vann (n=3). Prøvene ble 

analysert direkte uten filtrering eller videre fortynning, Prøvene ble analysert mot 

løsemiddelet (CX fortynnet 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 og 1:200 med MQ-vann) som 

referanse/standard. Scanningen foregikk over området 20-60°C med en hastighet på 2°C/min. 

Data ble videre modellert med modellen ”Two state scaled” i programmet NanoAnalyze™ 

for å beregne transisjonstemperatur (Tm) og endring i molar entalpi (∆H). Det ble også utført 

termiske analyser på uløselig kollagen, collagen from bovine achilles tendon (Sigma) (0,3 ml, 

innveid mengde kollagen 1,5 mg/ml, n=3), forsøkt løst i CX 1:10 (n=1). Løsningene ble 

filtrert for å fjerne uløselig materiale. 
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3 Resultater 
3.1 Validering av HPLC-metode 
3.1.1 Systemets egnethet 
Kolonnens effektivitet ble beregnet med likning 1 (s. 27) for én prøve av hver av substansene 

som ble analysert (RF, LMC, 4-CL og CHXDG): 

 

𝑁TU = 5,54(2,72	𝑚𝑖𝑛/0,115	)* = 3099 

𝑁Z[\ = 5,54(6,97	𝑚𝑖𝑛/0,128)* = 16427 

𝑁_,\Z = 5,54(5,97	𝑚𝑖𝑛/0,124)* = 12841 

𝑁\`abc = 5,54(14,16	𝑚𝑖𝑛/0,354)* = 8864 

 

Antall teoretiske plater (N) skal for HPLC være større enn 2000. Det er god separasjon 

mellom de ulike substansene. Kolonnen har akseptabel effektivitet. 

 

Retensjonsfaktor (k) ble beregnet med likning 2 (s. 27) for én prøve av hver av substansene 

som ble analysert (RF, LMC, 4-CL og CHXDG): 

 

𝑘TU =
2,72	𝑚𝑖𝑛 − 1,21	𝑚𝑖𝑛

1,21	𝑚𝑖𝑛 = 1,25 

𝑘Z[\ =
6,97	𝑚𝑖𝑛 − 1,21	𝑚𝑖𝑛

1,21	𝑚𝑖𝑛 = 4,76 

𝑘_,\Z =
5,97	𝑚𝑖𝑛 − 1,21	𝑚𝑖𝑛

1,21	𝑚𝑖𝑛 = 3,93 

𝑘\`abc =
14,16	𝑚𝑖𝑛 − 1,21	𝑚𝑖𝑛

1,21	𝑚𝑖𝑛 = 10,70 

 

For å oppnå god avstand mellom væskefronten og analyttene i kromatogrammet burde 

retensjonsfaktoren være større enn 2. Selv om RF har en retensjonsfaktor lavere enn 2, ble 

retensjonen vurdert som akseptabel da væskefronten tilsynelatende ikke interfererer med 

toppen. 
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Symmetrifaktor (A) ble beregnet med HPLC-programvare (likning 3, s. 27) for én prøve av 

hver av substansene som ble analysert (RF, LMC, 4-CL og CHXDG): 

 

𝐴/	TU = 1,3 

𝐴/	Z[\ =	1,1 

𝐴/	_,\Z = 1,2 

𝐴/	\`abc = 2,7	 

 

Symmetrifaktor er ideelt mellom 0,8 og 1,5. CHXDG har en symmetrifaktor som overstiger 

disse grensene. Det indikerer at toppareal burde benyttes fremfor topphøyde ved 

kvantifisering av CHXDG. 

 

3.1.2 Spesifisitet 
Metodens spesifisitet ble målt ved å analysere standarder av komponentene hver for seg, og 

sammen i et og samme kromatogram. Komponentene har i utgangspunktet ingen interferens 

med hverandre, men råvaren CHXDG er ikke fullstendig ren, og kan ha topper som 

interfererer med de andre komponentene ved bruk i høye konsentrasjoner. Urenhetene til 

CHXDG har ingen direkte interferens med RF eller LMC, men kan ha interferens med 

nedbrytningsproduktet av CHXDG, 4-CL. Se kromatogram i figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1 – Separasjon av RF, 4-CL, LMC og CHXDG 
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3.1.3 Linearitet 
Test på linearitet ved kvantifisering med toppareal og topphøyde i konsentrasjonsområdet 

2,0x10-7 M – 1,2x10-6 M for RF, 2,0x10-7 M – 1,2x10-6 M for LMC, 2,1x10-6 M – 1,2x10-5 M 

for 4-CL og 5,0x10-5 M – 5,6x10-4 M for CHXDG viste alle en lineær sammenheng. 

Akseptabel verdi for linearitet ble satt til r2 ≥ 0,98.  

 

Regresjonslinjen for topparealet til RF hadde stigningtallet 1,0x107 og skjæringspunktet -

564,29 med korrelasjonskoeffesienten r2 > 0,991.  

Regresjonslinjen for topphøyden til RF hadde stigningstallet 1,0x106 og skjæringspunktet -

18,96 med korrelasjonskoeffesienten r2 = 0,997. 

Regresjonslinjen for topparealet til LMC hadde stigningstallet 2,0x107 og skjæringspunktet -

594,69 med korrelasjonskoeffesienten r2 > 0,999. 

Regresjonslinjen for topphøyden til LMC hadde stigningstallet 2,0x106 og skjæringspunktet -

42,22 med korrelasjonskoeffesienten r2 > 0,999. 

Regresjonslinjen for topparealet til 4-CL hadde stigningstallet 3,0x106 og skjæringspunktet -

2049,5 med korrelasjonskoeffesienten r2> 0,992.  

Regresjonslinjen for topphøyden til 4-CL hadde stigningstallet 2,8x105 og skjæringspunktet -

39,51 med korrelasjonskoeffesienten r2 > 0,998. 

Regresjonslinjen for topparealet til CHXDG hadde stigningstallet 2,0x107 og 

skjæringspunktet -81711 med korrelasjonskoeffesienten r2 > 0,999.  

Regresjonslinjen for topphøyden til CHXDG hadde stigningstallet 6,1x105 og 

skjæringspunktet 24698 med korrelasjonskoeffesienten r2 > 0,988. 

 

3.1.4 Presisjon 
Instrumentets presisjon viste %RSD 0,95-3,48 % for RF, 0,69-8,06 % for 4-CL, 0,90-3,35 % 

for LMC og 0,17-1,47 % for CHXDG avhengig av konsentrasjon ved beregning av toppareal 

eller topphøyde. Se tabell 3.1, s. 45. Det er ønskelig å tilstrebe lave verdier for %RSD i de 

tilfeller man skal kvantifisere substansen. Noe høyere verdier slik som for 4-CL kan 

aksepteres ved kvalitativ analyse.  
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Tabell 3.1 – Instrumentets presisjon 

Substans Konsentrasjon 

Instrumentets presisjon 

Toppareal Topphøyde 

Gjennomsnitt %RSD Gjennomsnitt %RSD 

Riboflavin 

0,0008 mM 

0,0006 mM 

0,0004 mM 

8414,0 

6343,8 

4341,0 

3,02 

0,95 

3,48 

1142,0 

866,5 

590,5 

2,09 

1,03 

2,65 

4-kloranilin 

0,0085 mM 

0,0064 mM 

0,0043 mM 

19612,7 

14077,5 

9705,7 

8,06 

3,14 

1,47 

2322,0 

1695,3 

1175,0 

3,44 

1,51 

0,69 

Lumichrom 

0,0008 mM 

0,0006 mM 

0,0004 mM 

15344,3 

11226,5 

7099,0 

1,09 

3,35 

3,24 

1852,3 

1356,5 

850,5 

0,90 

2,57 

0,93 

Klorheksidin  

0,19 mM 

0,14 mM 

0,09 mM 

3548756,0 

2167295,0 

1451705,0 

0,19 

0,17 

0,32 

154838,2 

122183,5 

67847,3 

0,61 

1,47 

0,53 

 

3.1.5 Nøyaktighet 
Beregnet konsentrasjon varierte noe for de ulike substansene som ble analysert. Topparealet 

var nærmere 100% beregnet konsentrasjon enn topphøyden for alle substansene som skulle 

kvantifiseres (RF, LMC og CHXDG). Se tabell 3.2, s. 46. 

 

Det er ønskelig å tilstrebe god nøyaktighet og lave verdier for %RSD i de tilfeller man skal 

kvantifisere substansen. Nøyaktigheten for toppareal er akseptabel for substansene som skal 

kvantifiseres ved bruk av toppareal. 
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Tabell 3.2 – HPLC-metodens nøyaktighet 

Substans Konsentrasjon 

Nøyaktighet 

Toppareal Topphøyde 

Beregnet % %RSD Beregnet % %RSD 

Riboflavin 

0,0008 mM 

0,0006 mM 

0,0004 mM 

112,23 

115,14 

122,63 

2,83 

0,88 

3,08 

145,12 

147,58 

152,36 

2,06 

1,00 

2,57 

4-kloranilin 

0,0085 mM 

0,0064 mM 

0,0043 mM 

84,95 

83,99 

91,13 

7,30 

2,74 

1,21 

98,92 

96,52 

100,57 

3,38 

1,48 

0,67 

Lumichrom 

0,0008 mM 

0,0006 mM 

0,0004 mM 

99,62 

98,51 

96,17 

1,05 

3,18 

2,99 

118,4 

116,55 

111,57 

0,88 

2,49 

0,88 

Klorheksidin  

0,19 mM 

0,14 mM 

0,09 mM 

100,85 

101,75 

85,19 

0,18 

0,17 

0,30 

112,13 

114,00 

78,49 

0,73 

1,85 

0,84 

 

3.1.6 Nedre deteksjonsgrense (LOD) 
Deteksjonsgrense ble utregnet jfr. 2.4.9, likning 4, s. 30. 

 

RF:   

𝐿𝑂𝐷 = 1,5 ∗ 10,f𝑀/206 ×6×3 = 1,3 ∗ 10,h𝑀 

 

LMC: 

𝐿𝑂𝐷 = 7,5 ∗ 10,h𝑀/253 ×9×3 = 8,0 ∗ 10,i𝑀 

 

4-CL: 

𝐿𝑂𝐷 = 8,0 ∗ 10,f𝑀/214 ×13×3 = 1,5 ∗ 10,f𝑀 

 

CHXDG:  

𝐿𝑂𝐷 = 4,7 ∗ 10,j𝑀/254 ×12×3 = 6,7 ∗ 10,f𝑀 
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3.1.7 Nedre kvantifiseringsgrense (LOQ) 
Deteksjonsgrense ble utregnet jfr. 2.4.10, likning 5, s. 30. 

 

RF:   

𝐿𝑂𝑄 = 1,5 ∗ 10,f𝑀/206 ×6×10 = 4,4 ∗ 10,h 

 

LMC:  

𝐿𝑂𝑄 = 7,5 ∗ 10,h𝑀/253 ×9×10 = 2,7 ∗ 10,h𝑀 

 

4-CL:  

𝐿𝑂𝑄 = 8,0 ∗ 10,f𝑀/214 ×13×10 = 4,9 ∗ 10,f𝑀 

 

CHXDG:  

𝐿𝑂𝑄 = 4,7 ∗ 10,j𝑀/254 ×12×10 = 2,2 ∗ 10,j𝑀 

 

3.1.8 Kvantifiseringsområde 
Analyttene kan kvantifiseres med presisjon og nøyaktighet angitt i 3.1.4 og 3.1.5 mellom 

LOQ angitt i 3.1.7 og høyeste konsentrasjon av aktuell analytt. Kvantifiseringen har en 

akseptabel presisjon og nøyaktighet ved HPLC-separasjon med UV-deteksjon ved 254 nm. 

 

Metoden ble validert for kvantifisering av RF, LMC, 4-CL og CHXDG, men det var kun 

kvantifisering av CHXDG som ble brukt videre i oppgaven.  
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3.2 Karakterisering av kollagen som råvare 
3.2.1 Kvalitet (visuell inspeksjon) 
Kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) har en kremhvit farge og nøytral lukt. Det ser ut til å 

være stor variasjon i kvalitet innad i batchen. Produsenten opplyser at siste trinn i 

produksjonsprosessen er frysetørring av oppkonsentrert kollagen i løsning. Det er ukjent om 

all frysetørringen skjedde samtidig, eller til forskjellig tid. Oppgitt molekylvekt fra produsent 

for materiale er 544 kDa for denne batchen. Forskjellen i utseende innad i batch I er vist i 

figur 3.2. 

 

 
Figur 3.2 – Forskjell i utseende, kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I). Fargene kan avvike noe fra reelt utseende 
 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II) har en kritthvit farge, med en svak lukt av eddiksyre. 

Det er forskjell i både farge og lukt fra batch I. Produsenten har opplyst at kalkunfilet er et 

generelt renere materiale enn kollagen fra kalkunlår. De har også opplyst at forskjellen i 

utseende innad i batchen kommer av at materialet er laget på to forskjellige dager, men fra 

samme utgangsmateriale. Det som kan sees på som en hvit og mer luftig råvare har stått én 

dag lengre med pepsinbehandling. Oppgitt molekylvekt fra produsent for materiale er 

henholdsvis 367 kDa (dag 1) og 445 kDa (dag 2) for denne batchen. Batchen omtales videre 

som kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, a eller b). Forskjellen i utseende mellom batch II, a 

og b er vist i figur 3.3, s. 49. 
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Figur 3.3 – Fra venstre: kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, a) og kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b). 
Fargene kan avvike noe fra reelt utseende 
 

Collagen from calf skin (Sigma) har en kremhvit farge og nøytral lukt. Konsistensen kan 

minne mer om bomull enn hva kollagen fra kalkun (Ås, batch I og II) gjør. Produsenten har 

ikke oppgitt noen molekylvekt for produktet. Produktet er opparbeidet etter modifisert 

metode fra Gallop og Seifter (1963), noe som betyr at kollagenet ikke er pepsinbehandlet 

[15]. Produktet har en oppgitt løselighet på 1 mg/ml i 0,1M CH3COOH ved røring i 

romtemperatur over 3 timer [78]. Utseende er vist i figur 3.4. 

 

 
Figur 3.4 – Utseende collagen from calf skin (Sigma). Fargene kan avvike noe fra reelt utseende 
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Culturex® Rat Collagen I er en klar, viskøs løsning av kollagen i eddiksyre. Produsenten 

oppgir en konsentrasjon på 3 mg/ml bestemt ved Sircol™ Soluble Collagen Assay, og en 

molekylvekt på 300 kDa. 

 

Collagen from bovine achilles tendon (Sigma) er et grovt pulver. Produktet er i 

utgangspunktet beregnet til bruk som substrat for kollagenase, og er uløselig i vann, vandige 

buffere, fortynnet syre og organiske løsemidler [79]. Utseende er vist i figur 3.5. 

 

 
Figur 3.5 – Utseende collagen from bovine achilles tendon (Sigma). Fargene kan avvike noe fra reelt utseende 
 

3.2.2 Metningskonsentrasjon 
Det ble laget tre parallelle prøver i 20 mM eddiksyre med omtrentlig samme antatte 

konsentrasjon av kollagen. Metningskonsentrasjonen ved løsning av 10 mg tørrstoff per ml 

(antatt overskudd) i 20 mM eddiksyre er vist i tabell 3.3. 

 
Tabell 3.3 – Metningskonsentrasjon i 20 mM eddiksyre (20°C) for kollagen fra kalkun 

Produkt (n=3) 
Innveid mengde 

(mg/ml) 

Reell kons. 

(mg/ml) 

Kalkunlår (Ås, batch I) 10,0 4,0±0,2 

Kalkunfilet (Ås, batch II, b) 10,0 6,6±0,6 
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3.2.3 Løselighet som funksjon av innveid mengde kollagen 
Det ble laget tre parallelle prøver med omtrentlig lik antatt konsentrasjon av kollagen i ønsket 

konsentrasjon eddiksyre. Løseligheten ved oppløsning av 1 mg tørrstoff per ml 0,5 M 

eddiksyre var henholdsvis 37,9±0,8% for kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I), 84,7±0,6% for 

kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) og 48,3±2,7% for collagen from calf skin (Sigma). 

Løseligheten ved løsning av 2 mg tørrstoff per ml 20 mM eddiksyre var henholdsvis 

36,0±2,5% for kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) og 83,5±1,0% for kollagen fra kalkunfilet 

(Ås, batch II, b). For oversikt, se tabell 3.4 og 3.5. Et oppsett med tre standarder og fire ulike 

prøver (n=3) er vist i figur 3.6, s. 52. 

 
Tabell 3.4 – Løselighet ved løsning av 1 mg tørrstoff per ml 0,5 M eddiksyre 

Produkt (n=3) 
Innveid mengde 

(mg/ml) 

Reell kons. 

(mg/ml) 

Løselighet 

(%) 

Kalkunlår (Ås, batch I) 1,0 0,57±0,0 57,0±2,6 

Kalkunfilet (Ås, batch II, b) 1,0 0,85±0,0 84,7±0,6 

Collagen from calf skin (Sigma) 1,0 0,48±0,0 48,3±2,7 

 
Tabell 3.5 – Løselighet ved løsning av 2 mg tørrstoff per ml 20 mM eddiksyre 

Produkt (n=3) 
Innveid mengde 

(mg/ml) 

Reell kons. 

(mg/ml) 

Løselighet 

(%) 

Kalkunlår (Ås, batch I) 2,0 0,72±0,1 36,0±2,5 

Kalkunfilet (Ås, batch II, b) 2,0 1,67±0,0 83,5±1,0 

  

Siden kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) viser bedre løselighet enn kollagen fra 

kalkunlår (Ås, batch I), var det ønskelig å se på løselighet og reelle konsentrasjoner ved 

oppløsning av mer tørrstoff per ml. Det ble tillaget tre parallelle prøver med omtrentlig lik 

konsentrasjon av kollagen i ønsket konsentrasjon eddiksyre. Løseligheten ved løsning av 3 

mg tørrstoff per ml 20 mM eddiksyre var 20,5±0,2% for kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I), 

82,3±3,2% for kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) og 38,6±2,0% for collagen from calf 

skin (Sigma) . Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) ble også kvantifisert ved løsning av 5 

mg tørrstoff per ml 20 mM eddiksyre. Løseligheten var 88,9±6,2%. For oversikt, se tabell 

3.6, s. 52.  
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Tabell 3.6 – Løselighet ved løsning av 3 mg og 5 mg tørrstoff kollagen per ml 20 mM eddiksyre 

Produkt (n=3) 
Innveid mengde 

(mg/ml) 

Reell kons. 

(mg/ml) 

Løselighet 

(%) 

Kalkunlår (Ås, batch I) 3,00 0,61±0,0 20,5±0,2 

Kalkunfilet (Ås, batch II, b) 3,00 2,47±0,1 82,3±3,2 

Kalkunfilet (Ås, batch II, b) 5,00 4,45±0,3 88,9±6,2 

Collagen from calf skin (Sigma) 3,00 1,15±0,1 38,6±2,0 

 

Alle løsningene var blakkede. Ved økende konsentrasjon kollagen ble løsningen mer og mer 

blakket, selv etter filtrering. 

 

 
Figur 3.6 – Sircol™ Soluble Collagen Assay: fra venstre, tre standarder og fire prøver i kyvetter 
 
3.2.4 Vanninnhold 
Vanninnholdet i kollagen var svært vanskelig å måle med tilgjengelig apparatur. Forsøk på 

bruk av Karl Fischer titrator resulterte i at kollagenet la seg rundt elektroden og resultatene 

var ikke entydige/korrekte. Det var ikke mulig å utføre test på tørketap (IR-vekt) grunnet 

behov for en større mengde råstoff.  

 

Som en indikator på vanninnhold kan termiske analyser fra DSC benyttes. Ved å 

sammenlikne det normaliserte integralet for den første endoterme reaksjonen i 

termogrammene kan man beregne forholdet mellom vannmengden i de ulike prøvene, men 

ikke absolutt vanninnhold (figur 3.7-3.10, s. 53-55). 

  

 
5 µg   10 µg   15 µg                                                             

Kollagenstandarder       Prøver 
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3.2.5 Smeltepunkt/denatureringstemperatur 
DSC termogrammer av kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) (tørrstoff, 1-3 mg, n=3) viste en 

endoterm reaksjon mellom 20°C og ca. 140°C. En sekundær endoterm reaksjon kan sees 

mellom 170°C og 210°C med et minimum på ca. 200°C. På to av kurvene kan det sees en 

endoterm reaksjon som ikke kan forklares ved 240-250°C. Videre etter dette kan det sees en 

endoterm forkulling av tørrstoffet. Se figur 3.7. 

 

 
Figur 3.7 – DSC termogram av kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) 
 

Analysene på tørrstoff (1-3 mg, n=3) for kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, a) viste en 

endoterm reaksjon mellom 20°C og ca. 140°C. I dette temperaturintervallet sees det også en 

endoterm reaksjon (dobbelttopp) ved ca. 100°C. Denne kan ikke forklares. En sekundær 

endoterm reaksjon kan sees mellom 200°C og 225°C med et minimum på ca. 220°C. På en av 

kurvene kan det sees en reaksjon ved 240°C som ikke kan forklares. Videre etter dette kan 

det sees en endoterm forkulling av tørrstoffet. Se figur 3.8, s. 54. 
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Figur 3.8 – DSC termogram av kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, a) 
 

Analysene på tørrstoff (1-3 mg, n=3) for kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) viste en 

endoterm reaksjon mellom 20°C og ca. 140°C. En sekundær endoterm reaksjon kan sees 

mellom 200°C og 220°C med et minimum på ca. 215°C. Videre etter dette kan det sees en 

endoterm forkulling av tørrstoffet. Se figur 3.9. 

 

 
Figur 3.9 – DSC termogram av kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) 
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Analysene på tørrstoff (1-3 mg, n=3) for Collagen from calf skin (Sigma, SLBL1443V) viste 

en endoterm reaksjon mellom 20°C og ca. 120°C. En sekundær endoterm reaksjon kan sees 

mellom 150°C og 220°C med et minimum på ca. 185°C. På en av kurvene kan det ved 290°C 

sees en reaksjon som ikke kan forklares. Videre etter dette kan det sees en endoterm 

forkulling av tørrstoffet med et minimum på ca. 320°C. Se figur 3.10. 

 

 
Figur 3.10 – DSC termogram av collagen from calf skin (Sigma, SLBL1443V) 
 

Termiske analyser (nano DSC) på kollagen i løsning (innveid mengde 1,5 mg/ml, n=3) for 

collagen from calf skin (Sigma) viste to endoterme reaksjoner mellom 20°C og 60°C. Siden 

produsenten ikke har oppgitt molekylvekt, var det ikke mulig å beregne molar entalpi. 

Analysene på kollagen i løsning (0,31 mg/ml, n=3) for kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) 

viste to endoterme reaksjoner mellom 20°C og 60°C. Analysene på kollagen i løsning (1,26 

mg/ml, n=3) for kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) viste to endoterme reaksjoner 

mellom 20°C og 60°C. Analysene på kollagen i løsning (1,5 mg/ml, n=3) for Culturex Rat 

Collagen I (Trevigen) viste én endoterm reaksjon mellom 20°C og 60°C. For detaljerte data 

på denatureringstemperaturer og endring i molar entalpi etter modellering i programvaren 

NanoAnalyze™, se figur 3.11 for termogram, tabell 3.7 for første endoterme reaksjon og 

tabell 3.8 for andre endoterme reaksjon, s. 56.   
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Figur 3.11 – Nano DSC termogram av ulike kollagenkvaliteter løst i 20 mM eddiksyre 
 
Tabell 3.7 – Tm og ∆HvH for primær endoterm reaksjon jfr. figur 3.11 
Kollagenkvalitet (n=3)  Tm (°C) ∆HvH (kJ/mol) 

Kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) 37,4±0,0 1109,3±30,2 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) 38,1±0,0 1507,7±31,6 

Collagen from calf skin (Sigma) 36,4±0,2 –a 

Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) –b –b 

a Det er ikke oppgitt molekylvekt for collagen from calf skin (Sigma), og molar entalpi kan ikke regnes ut. Kun 

Tm for umodellert reaksjon er oppgitt. 
b Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) har kun én endoterm reaksjon. Denne er oppgitt i tabell for sekundær 

endoterm reaksjon. 

 
Tabell 3.8 – Tm og ∆HvH for sekundær endoterm reaksjon jfr. figur 3.11. ∆Hcal for den totale reaksjonen 
Kollagenkvalitet (n=3)  Tm (°C) ∆HvH (kJ/mol) ∆Hcal (kJ/mol) 

Kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) 43,7±0,1 1448,3±25,0 20369±2156 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) 44,3±0,1 1158,3±36,6 16148±753 

Collagen from calf skin (Sigma) 42,5±0,0 –a –a 

Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) 42,1±0,0 1422,7±2,1 9187±185 
a Det er ikke oppgitt molekylvekt for collagen from calf skin (Sigma), og molar entalpi kan ikke regnes ut. Kun 

Tm for umodellert reaksjon er oppgitt.  
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3.2.6 Svellevne (SR) 
Kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) gir en kurve for gjennomsnittlig SR i fosfatbuffer som 

funksjon av pH med et minimumpunkt ved pH ca. 6. Målinger i glukose 5% (pH 5,7) ga en 

gjennomsnittlig SR på 21,1±1,0, og NaCl 0,9% (pH 6,2) en gjennomsnittlig SR på 11,9±0,1. 

Se figur 3.12 for SR for kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) i fosfatbuffer.  

 

 
Figur 3.12 – Gjennomsnittlig SR for kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I)  i fosfatbuffer som funksjon av pH 
 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) ga en kurve for gjennomsnittlig SR i fosfatbuffer 

som funksjon av pH med et minimumspunkt ved pH ca. 6,2. Målinger i NaCl 0,9% (pH 6,2) 

ga en gjennomsnittlig SR på 3,9±0,5. I glukose 5% (pH 5,7) var kollagenet delvis løselig, 

eller tok til seg så mye væske at det ikke var mulig å gjøre målinger på dette. Se figur 3.13 

for SR for kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II) i fosfatbuffer. 

 

 
Figur 3.13 – Gjennomsnittlig SR for kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i fosfatbuffer som funksjon av pH 
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Collagen from calf skin (Sigma) ga en kurve for gjennomsnittlig SR i fosfatbuffer som 

funksjon av pH med et minimumpunkt ved ca. pH 7 med en videre utflating. Ved pH 5 i 

fosfatbuffer, i glukose 5% (pH 5,7) og NaCl 0,9% (pH 6,2) var det ikke mulig å gjøre 

målinger da kollagenet enten var delvis eller fullstendig løst. Se figur 3.14 for SR for 

collagen from calf skin (Sigma) i fosfatbuffer. 

 

 
Figur 3.14 – Gjennomsnittlig SR for Collagen from calf skin (Sigma) i fosfatbuffer som funksjon av pH 
 

3.2.7 Egenviskositet og utregnet gjennomsnittlig molekylvekt 
Egenviskositet kan bestemmes ut fra skjæringspunktet med y-aksen i henholdsvis Huggins’ 

plot (ηred, ηsp/c, mot konsentrasjon av polymer) og Kraemer plot (ηinh, (ln ηrel)/c, mot 

konsentrasjon av polymer). Disse skal gi tilnærmet samme verdi. Standard likninger er 

beskrevet i appendiks 1. Molekylvekt regnes ut med KMHS-relasjonen som er beskrevet i 

appendiks 2.  

 

Egenviskositeten og gjennomsnittlig molekylvekt for kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) ble 

utregnet med rådata presentert i tabell 3.9, s. 59. Huggins’ og Kraemer plot er presentert i 

figur 3.15, s. 59.  
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Tabell 3.9 – Rådata for utregning av egenviskositet for kollagen fra kalkun (Ås, batch I) i eddiksyre 
Kons. (g/ml) x 10-4 Visk. (Pas) ηrel (ln ηrel)/c (ηinh) ηsp/c (ηred) 

0,00 0,00096 – – – 
5,70 0,00259 2,70 1741,19 2978,80 
4,65 0,00213 2,22 1747,68 2672,70 
3,42 0,00177 1,84 1788,89 2467,11 
2,28 0,00147 1,53 1868,79 2330,04 
1,14 0,00121 1,26 2030,20 2284,36 

 

 
Figur 3.15 – Huggins’ og Kraemer plot for bestemmelse av egenviskositet av kollagen fra kalkunlår (Ås, batch 
I) 
 

Egenviskositet for kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) er (2027+2045)/2 = 2036 ml/g. 

Molekylvekten ble beregnet til å være 478 kDa jfr. appendiks 2. 

 
Egenviskositeten og gjennomsnittlig molekylvekt for kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) 

ble utregnet med rådata presentert i tabell 3.10 og Huggins’ og Kraemer plot er presentert i 

figur 3.16, s. 60.   

 
Tabell 3.10 – Rådata for utregning av egenviskositet for kollagen fra kalkun (Ås, batch II, b) i eddiksyre 

Kons. (g/ml) x 10-4 Visk. (Pas) ηrel (ln ηrel)/c ηsp/c 
0,00 0,00096 – – – 
8,50 0,00341 3,55 1491,22 3002,45 
6,80 0,00278 2,90 1563,64 2787,99 
5,10 0,00220 2,29 1626,04 2532,68 
3,40 0,00172 1,79 1715,14 2328,43 
1,70 0,00139 1,45 2177,21 2634,80 
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Figur 3.16 – Huggins’ og Kraemer plot for bestemmelse av egenviskositet av kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch 
II, b) 
 

Egenviskositet for kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) er (2298+2171)/2 = 2235 ml/g. 

Molekylvekten ble beregnet til å være 503 kDa jfr. appendiks 2. 

 

3.3 Karakterisering av kollagen-geler 
3.3.1 Viskositet av geler 
De ferdige gelene (tørket 22 timer uten lokk) hadde veldig forskjellig viskositet, avhengig av 

formulering, bestrålingskilde og bestrålingstid. Prøvene ble sammenliknet med mørkeprøve 

som ikke ble bestrålt. Geler av Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) 0,4 mg/ml uten PS 

bestrålt under 3 UVA-lamper eller 3 blå lamper viste ingen merkbar forskjell mellom de ulike 

bestrålingstidene og mørkeprøven. Mørkeprøve er vist i figur 3.17. Resultatene for de ulike 

bestrålingstidene er presentert i figur 3.18 – 3.23. 

 

 
Figur 3.17 – Mørkeprøve uten PS (n=3) (0,4 mg/ml Culturex®) 
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Figur 3.18 – 5 minutter UVA uten PS (n=2) (0,4 mg/ml 
Culturex®) 

Figur 3.19 – 15 minutter UVA uten PS (n=2) (0,4 
mg/ml Culturex®) 
 

  
Figur 3.20 – 30 minutter UVA uten PS (n=2) (0,4 
mg/ml Culturex®) 

Figur 3.21– 5 minutter blått lys uten PS (n=2) (0,4 
mg/ml Culturex®) 
 

  
Figur 3.22 – 15 minutter blått lys uten PS (n=2) (0,4 
mg/ml Culturex®) 
 

Figur 3.23 – 30 minutter blått lys uten PS (n=2) (0,4 
mg/ml Culturex®) 
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Geler av Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) 0,4 mg/ml med RF bestrålt under 3 UVA-

lamper hadde høyere viskositet enn ubestrålte prøver. Bestrålingstid høyere enn 4 minutter 

medførte en gradvis reduksjon i viskositet. Mørkeprøve er vist i figur 3.24. Resultatene for de 

ulike bestrålingstidene er presentert i figur 3.25 – 3.32. 
 

 
Figur 3.24 – Mørkeprøve med RF (n=3) (0,4 mg/ml Culturex®) 
 

  
Figur 3.25 – 1 minutt UVA med RF (n=3) (0,4 mg/ml 
Culturex®) 
 

Figur 3.26 – 2 minutter UVA med RF (n=3) (0,4 mg/ml 
Culturex®) 
  

  
Figur 3.27 – 3 minutter UVA med RF (n=3) (0,4 mg/ml 
Culturex®) 

Figur 3.28 – 4 minutter UVA med RF (n=3) (0,4 mg/ml 
Culturex®) 
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Figur 3.29 – 5 minutter UVA med RF (n=4) (0,4 mg/ml 
Culturex®) 
 

Figur 3.30 – 15 minutter UVA med RF (n=4) (0,4 
mg/ml Culturex®) 

  
Figur 3.31 – 30 minutter UVA med RF (n=4) (0,4 
mg/ml Culturex®) 

Figur 3.32 – Gjennomsnittlig viskositet som funksjon 
av bestrålingstid for geler med RF bestrålt i UVA (n=12) 
 

Geler av Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) 0,4 mg/ml med RF bestrålt under 3 blå lamper 

hadde en høyere viskositet i bestrålte prøver enn i ubestrålte prøver. Viskositeten var høyest 

etter 1 minutts bestrålingstid for deretter å avta ved lengre bestrålingstider. Mørkeprøve er 

vist i figur 3.24, s. 62 Resultatene for de ulike bestrålingstidene er vist i figur 3.33 – 3.40. 
 

  
Figur 3.33 – 1 minutt blått lys med RF (n=3) (0,4 mg/ml 
Culturex®) 

Figur 3.34 – 2 minutter blått lys med RF (n=3) (0,4 
mg/ml Culturex®) 
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Figur 3.35 – 3 minutter blått lys med RF (n=3) (0,4 
mg/ml Culturex®) 
 
 

Figur 3.36 – 4 minutter blått lys med RF (n=3) (0,4 
mg/ml Culturex®) 

  
Figur 3.37 – 5 minutter blått lys med RF (n=4) (0,4 
mg/ml Culturex®) 

Figur 3.38 – 15 minutter blått lys med RF (n=4) (0,4 
mg/ml Culturex®) 
 

  
Figur 3.39 – 30 minutter blått lys med RF (n=4) (0,4 
mg/ml Culturex®) 

Figur 3.40 – Gjennomsnittlig viskositet som funksjon 
av bestrålingstid for geler med RF bestrålt i blått lys 
(n=12) 
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Geler av Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) 0,4 mg/ml med glukose tilsatt 5-HMF bestrålt 

under 3 UVA-lamper hadde ingen betydelig forskjell i viskositet fra mørkeprøver. 

Resultatene er presentert i figur 3.41 – 3.45. 
 

 
Figur 3.41 – Mørkeprøve med 5-HMF og glukose (n=3) (0,4 mg/ml Culturex®) 
 

  
Figur 3.42 – 5 minutter UVA med 5-HMF (n=3) (0,4 
mg/ml Culturex®) 
 

Figur 3.43 – 15 minutter UVA med 5-HMF (n=3) (0,4 
mg/ml Culturex®) 
 

  
Figur 3.44 – 30 minutter UVA med 5-HMF (n=3) (0,4 
mg/ml Culturex®) 

Figur 3.45 – Gjennomsnittlig viskositet som funksjon 
av bestrålingstid for geler med glukose og 5-HMF 
bestrålt i UVA 
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Geler av Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) 0,4 mg/ml med glukose tilsatt RF bestrålt 

under 3 UVA-lamper i 4 minutter viste en klar forskjell i viskositet i forhold til mørkeprøve. 

Resultatene er presentert i figur 3.46 og 3.47. 

 

  
Figur 3.46 – Mørkeprøve med RF og glukose (n=3) (0,4 
mg/ml Culturex®) 

Figur 3.47 – 5 minutter UVA med RF og glukose (n=3) 
(0,4 mg/ml Culturex®) 

 
Forsøk på geling av kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) 0,4 mg/ml uten PS viste svak geling 

etter 1 times inkubering i varmeskap (37°C). Ved ytterligere inkubering til 3 timer så gelen 

noe fastere ut, men kunne ikke håndteres på en enkel måte (vurdert visuelt). Kollagen fra 

kalkunfilet (Ås, batch II, b) ble forsøkt gelet med en konsentrasjon på 1 mg/ml og 1,5 mg/ml. 

Prøven på 1 mg/ml felte ut og viste ingen forskjell fra mørkeprøve i viskositet. Prøven på 1,5 

mg/ml viste klar økning i viskositet sammenliknet med mørkeprøve. Disse gelene var 

håndterbare og elastiske. pH i gelene avvikte noe fra nøytral pH, og lå på pH ca. 8,5.  

Resultatene er presentert i figur 3.48 og 3.49. 

 

  
Figur 3.48 – Mørkeprøve (1,5 mg/ml kollagen fra 
kalkun, Ås, batch II, b) med RF (n=3) 

Figur 3.49 – 4 minutter UVA (1,5 mg/ml kollagen fra 
kalkun, Ås, batch II, b) med RF (n=3) 
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Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) ble deretter forsøkt gelet med en konsentrasjon på 

0,4 mg/ml og 1 mg/ml i glukose tilsatt RF og bestrålt under 3 UVA-lamper i 4 minutter. Det 

var en klar forskjell mellom viskositeten for mørkeprøve og viskositeten for de bestrålte 

prøvene. pH i gelene med 1 mg/ml kollagen avvikte noe fra nøytral pH, og lå på pH 8,99 

Resultatene er presentert i figur 3.50 – 3.53. 

 

  
Figur 3.50 – Mørkeprøve (0,4 mg/ml kollagen fra 
kalkunfilet, Ås, batch II, b) med RF og glukose (n=3)  
 

Figur 3.51 – 4 minutter UVA (0,4 mg/ml kollagen fra 
kalkunfilet, Ås, batch II, b) med RF og glukose (n=3) 

  
Figur 3.52 – Mørkeprøve (1 mg/ml kollagen fra 
kalkunfilet, Ås, batch II, b)  med RF og glukose (n=3) 

Figur 3.53 – 4 minutter UVA (1 mg/ml kollagen fra 
kalkunfilet, Ås, batch II, b)  med RF i glukose (n=3) 
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3.3.2 Absorpsjonsspektra av geler med riboflavin 
Etter at de ferdige gelene av Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) 0,4 mg/ml med RF (tørket 

22 timer uten lokk) var målt i viskometeret ble det tatt et absorpsjonsspekter for hver av 

prøvene. Det var forskjell i endring av absorbans for RF i geler som var bestrålt med UVA og 

blått lys. Gelene som var bestrålt med blått lyst viste et dannelse av LMC etter 2-3 minutter 

og gelene som var bestrålt med UVA etter ca. 15 minutter under de valgte betingelsene. 

Resultatene er presentert i figur 3.54 – 3.68. 

 

 
Figur 3.54 – Absorpsjonsspekter for mørkeprøve med RF (λmax = 373 og 445 nm) 
 

  
Figur 3.55 – Absorpsjonsspekter for geler bestrålt 1 
minutt med UVA (λmax = 369 og 445 nm) 
 

Figur 3.56 – Absorpsjonsspekter for geler bestrålt 2 
minutter med UVA (λmax = 369 og 445 nm) 
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Figur 3.57 –Absorpsjonsspekter for geler bestrålt 3 
minutter med UVA (λmax = 369 og 445 nm) 
 

Figur 3.58 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 4 minutter med UVA (λmax = 365 og 444 nm) 
 

  
Figur 3.59 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 5 minutter med UVA (λmax = 361 og 445 nm) 
 

Figur 3.60 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 15 minutter med UVA (λmax = 353 og 382 nm) 
 

  
Figur 3.61 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 30 minutter med UVA (λmax = 351 og 386 nm) 
 

Figur 3.62 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 1 minutt blått lys (λmax = 366 og 441 nm) 
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Figur 3.63 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 2 minutter med blått lys (λmax = 368 og 445 nm) 
 

Figur 3.64 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 3 minutter med blått lys(λmax = 353 og 386 nm) 

  
Figur 3.65 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 4 minutter med blått lys (λmax = 352 og 381 nm) 
 

Figur 3.66 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 5 minutter med blått lys (λmax = 353 og 384 nm) 

  
Figur 3.67 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 15 minutter med blått lys (λmax = 352 og 385 
nm) 

Figur 3.68 – Absorpsjonsspekter for geler med RF 
bestrålt 30 minutter med blått lys (λmax = 352 og 385 
nm) 
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3.4 Karakterisering av frysetørket produkt (”sponger”) 
3.4.1 Utseende 
”Spongene” hadde ulikt utseende og mekanisk styrke avhengige av sammensetning og 

mengde kollagen. ”Sponger” som inneholdt 1,5 mg kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) 

uten CHXDG kunne håndteres uten at de brakk eller ble pulverisert. Ved tilsetning av 

CHXDG til disse ”spongene” ble produktet skjørt og noe fragmentert. Ved forsøk på å ta 

disse ut av beholderen smuldret de opp til et grovt ”pulver”. Ved innhold på 2,5 mg kollagen 

fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) tilsatt CHXDG ble ”spongene” mindre fragile og kunne 

håndteres uten at de ble pulverisert i stor grad. ”Spongene” ble fotografert og er presentert i 

figur 3.69 og 3.70. Figurene viser at sponge med 1,5 mg kollagen er noe fragmentert. 

 

          
Figur 3.69 – Mikroskopibilde av ”sponge” med CHXDG, RF, og henholdsvis 1,5 mg kollagen (venstre) og 2,5 
mg kollagen (høyre). Begge ”spongene” er bestrålte i 4 minutter under UVA. 
 

          
Figur 3.70 – Mikroskopibilde av ”sponger” med 2,5 mg kollagen og CHXDG, uten RF. ”Sponge” til venstre er 
ubestrålt. ”Sponge” til høyre er bestrålt i 4 minutter under UVA. 
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3.4.2 Hydreringstid 
Ved hydrering av ”sponger” med RF som var bestrålt 4 minutter, men ikke inneholdt 

CHXDG kunne man se en gelstruktur. Se figur 3.71 for bilde av rehydrert ”sponge”. For 

”spongene” som inneholdt CHXDG var det ikke like lett å se noen struktur, eller om alt var 

oppløst etter rehydrering, og det ble derfor ikke utført målinger på hydreringstid av disse 

”spongene”. Resultater etter rehydrering av ”sponger” er presentert i tabell 3.11. 

 

 
Figur 3.71 – Rehydrert frysetørket produkt, ”sponge” (formulering III, jfr. tabell 2.2 s. 38) 
 
Tabell 3.11 – Hydreringstid for formulering I, II og III (jfr. tabell 2.2 s. 38) i 1 ml MQ-vann 
Formulering  (n=3) Gjennomsnitt Standardavvik 

Uten RF (ubestrålt) I 66,6 sekunder 15,3 sekunder 

Med RF (ubestrålt) II 39,3 sekunder 5,1 sekunder 

Med RF (bestrålt 4 min.) III > 5 minutter / uløselig – 

 

3.4.3 Viskositet av rehydrert frysetørket produkt (”sponger”) 
De ubestrålte ”spongene” uten RF rehydrert med vann ga en gjennomsnittlig dynamisk 

viskositet på 3,2±0,1 mPa·s. De ubestrålte ”spongene” med RF rehydrert med vann ga en 

gjennomsnittlig dynamisk viskositet på 3,7±0,1 mPa·s. De bestrålte ”spongene med RF 

rehydrert med vann ga så høye resultater for dynamisk viskositet at de ikke kunne måles med 

spindel basert på lav viskositet. Det betyr at viskositeten var >40 mPa·s.	
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3.4.4 Frisetting av klorheksidin fra ”sponger” 
Prosent frisatt CHXDG fra ”sponge” som inneholdt 1,5 mg kollagen, RF og var bestrålt 4 

minutter med UVA (IV) var 25,6±0,5% etter 4 timer, og 69,4±2,6% etter 24 timer. Teoretisk 

mengde CHXDG er 37,5 mg per ”sponge”. Se figur 3.72. Test på 100% frisatt CHXDG viste 

en frisetningsgrad på 89,8% i forhold til teoretisk konsentrasjon. 

 

 
Figur 3.72 – Prosent frisatt CHXDG som funksjon av tid fra ”sponge” med 1,5 mg kollagen. Teoretisk mengde 
CHXDG var 37,5 mg per ”sponge”, formulering IV (jfr. tabell 2.2, s. 38) (n=3) 
 

Prosent frisatt CHXDG, fra ”sponge” som inneholdt 1,5 mg kollagen, RF og var bestrålt 4 

minutter med UVA (V) var 28,3±1,8% etter 4 timer og 64,1±3,8% etter 24 timer. Teoretisk 

mengde CHXDG er 3,75 mg per ”sponge”. Se figur 3.73. Test på 100% frisatt CHXDG viste 

en frisetningsgrad på 75,3% i forhold til teoretisk konsentrasjon. 

 

 
Figur 3.73 – Prosent frisatt CHXDG som funksjon av tid fra ”sponge” med 1,5 mg kollagen. Teoretisk mengde 
CHXDG var 3,75 mg per ”sponge”, formulering V (jfr. tabell 2.2, s. 38) (n=3) 
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Prosent frisatt CHXDG fra ”sponge” som inneholdt 2,5 mg kollagen, RF og var bestrålt 4 

minutter med UVA (VI) var 27,2±0,3% etter 4 timer og 63,8±3,2% etter 24 timer. Teoretisk 

mengde CHXDG er 3,75 mg per ”sponge”. Se figur 3.74. Test på 100% frisatt CHXDG viste 

en frisetningsgrad på 75,9% i forhold til teoretisk konsentrasjon. 

 

 
Figur 3.74 – Prosent frisatt CHXDG som funksjon av tid fra ”sponge” med 2,5 mg kollagen. Teoretisk mengde 
CHXDG var 3,75 mg per ”sponge”, formulering VI (jfr. tabell 2.2, s. 38) (n=3) 
 

Prosent frisatt CHXDG fra ”sponge” som inneholdt 2,5 mg kollagen og var bestrålt 4 

minutter med UVA (VII) var 34,2±7,6% etter 4 timer og 78,7±9,5% etter 24 timer. 

”Spongen” inneholdt inne RF. Teoretisk mengde CHXDG er 3,75 mg per ”sponge”. Se figur 

3.75. Test på 100% frisatt CHXDG viste en frisetningsgrad på 86,3% i forhold til teoretisk 

konsentrasjon. Formulering VII hadde signifikant forskjell (P < 0,05) i frisetting fra 

formulering VI. Det var ingen tydelige tegn på nedbrytning i noen av kromatogrammene. 
  

 
Figur 3.75 – Prosent frisatt CHXDG som funksjon av tid fra ”sponge” med 2,5 mg kollagen. Teoretisk mengde 
CHXDG var 3,75 mg per ”sponge”, formulering VII (jfr. tabell 2.2, s. 38) (n=3)  
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3.4.5 Test på membraner for frisetting av legemiddel 
Prosent CHXDG som hadde diffundert over membranen med molekylvekt cut-off 3,5 kDa 

etter 4 timer var 33,5% og 67,8% etter 24 timer. Det var denne membranen som forsøkene på 

”spongene” ble utført med. Diffusjonskurve er vist i figur 3.76. 

 

 
Figur 3.76 – Prosent diffundert CHXDG som funksjon av tid for membran med molekylvektscutoff 3,5 kDa 
(n=1) 
 

Prosent CHXDG som hadde diffundert over membranen med molekylvekt cut-off 6-8 kDa 

etter 4 timer var 47,5% og 83,2% etter 24 timer. Diffusjonskurve er vist i figur 3.77. 

 

 
Figur 3.77 – Prosent diffundert CHXDG som funksjon av tid for membran med molekylvektscutoff 6-8 kDa 
(n=1) 
 

  

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

%
 k

lo
rh

ek
si

di
n 

di
ffu

nd
er

t

Tid (sekunder)

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

%
 k

lo
rh

ek
si

di
n 

di
ffu

nd
er

t

Tid (sekunder)



	76	

Prosent CHXDG som hadde diffundert over membranen med molekylvekt cut-off 12-15 kDa 

etter 4 timer var 52,8% og 84,5% etter 24 timer. Diffusjonskurve er vist i figur 3.78. 

 

 
Figur 3.78 – Prosent diffundert CHXDG som funksjon av tid for membran med molekylvektscutoff 12-15 kDa 
(n=1) 
 
3.5 NADES som løsemiddel for kollagen 
3.5.1 Egenskaper ved NADES 
De NADES som ble fremstilt i denne oppgaven er svært sure løsninger. pH lå mellom 0,2 og 

0,6 for de ulike eutektiske blandingene. Viskositeten var svært forskjellig, og lå for de minst 

viskøse på 17,7±3,1 mPa·s, og opp mot 284,0±3,1 mPa·s for de mest viskøse. Vanninnholdet 

lå på mellom 16,8 og 26,7% avhengig av type NADES og produksjonsmetode (n=2, bortsett 

fra nr.8 som felte ut etter 2 dager, n=1). Siden vi ønsket å bruke NADES CX videre ble det 

produsert flere batcher med denne. Vi kunne se at vanninnholdet varierte med volumet på 

rotavaporkolben, og hvilket volum som ble tillaget. Ved tillaging av 100 ml istedet for 50 ml 

gikk vanninnholdet opp betydelig (til 31,8±0,0%, n=2). Ved tillaging av 50 ml i en større 

rundkolbe (500 ml) gikk vanninnholdet ned (til 20,7±1,3%, n=4), og vi fikk mer kontroll ved 

eventuell støtkoking. 50 ml CX ble derfor tillaget i en 500 ml rundkolbe i det videre arbeidet. 

Se tabell 3.12, s. 77 for pH og viskositet for de ulike NADES etter første tillaging.  
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Tabell 3.12 – pH og viskositet for ulike NADES (første tillaging: 50 ml i 250 ml rundkolbe) 

 

NADES CCh2, MC3 og CX viste ikke tegn til utfelling etter 6 uker. MG felte ut to dager 

etter tillaging. Dette er i samsvar med hva som er rapportert i litteraturen [68]. 

 

3.5.2 NADES som løsemiddel for kollagen 
Ved tilsetning av kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i NADES kunne man raskt se 

potensialet for NADES som løsemiddel. For de prøvene som viste dårligst 

løsningsegenskaper kunne man se kollagen krype oppover kanten av glasset, eller ikke ta til 

seg fuktighet i det hele tatt. Andre prøver viste at kollagen fort ble svært godt fuktet, noe som 

kan sammenliknes med oppløsning i eddiksyre. Kollagen løste seg i 2 av 4 ulike NADES 

med fortynninger. Disse systemene er potensielle løsemidler for kollagen. Dette gjaldt MG 

og CX konsentrert og fortynnet 1:1 med MQ-vann. Siden det ble målt viskositet på NADES 

før og etter tilsetting av kollagen, kan dette også brukes som et mål på om kollagen har løst 

seg eller ikke. Kollagen i CX løste seg til en klar løsning innen ca. 2 timer. Dette gjaldt både 

for konsentrert CX og fortynningene 1:1, 1:10, 1:50 og 1:100 i MQ-vann. Fortynning 1:200 

var svakt blakket. Se tabell 3.13 for oversikt. 

 
Tabell 3.13 – Viskositet, pH og evne til å løse kollagen for ulike NADES 

NADES Løselig pH Viskositet filtrert 
løsning (mPa·s) Ja Nei 

CX 

Ufortynnet X  0,2 227,6±3,1 
1:1 med vann X  1,0 –a 

1:10 med vann X  1,6 –a 

1:50 med vann X  2,1 –a 

1:100 med vann X  2,4 –a 

1:200 med vann X  2,6 –a 

CCh2 Ufortynnet  X 0,6 285,3±3,1 
1:1 med vann  X – –a 

MC3 
Ufortynnet  X 0,6 18,6±3,1 
1:1 med vann  X – –a 

MG Ufortynnet X  0,3 192,2±3,1 
1:1 med vann X  – –a 

a Det ble kun målt viskositet på de ufortynnede løsningene før og etter tilsetning av kollagen 

Fork. Molar ratio Komp. 1 Komp. 2 pH Viskositet 
(mPa·s) 

Vann 
(%) 

MG 1:1 Malic acid Glucose 0,3 159,4 ± 3,1 25,7 
CCh2 1:2 Citric acid Choline chloride 0,6 284,0 ± 3,1 16,8±0,1 
MC3 1:3 Maleic acid Choline chloride 0,6 17,7 ± 3,1 26,7±0,4 
CX 1:1 Citric acid Xylitol 0,2 175,5 ± 3,1 25,4±0,2 
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Tilsetning av kollagen til MG økte tiden for utfelling fra 2 dager til 1 uke. 

 
Det ble fremstilt tre parallelle prøver med samme mengde innveid kollagen i CX. 

Kvantifisering ble forsøkt med Sircol™ Soluble Collagen Assay (jfr. 2.8.2, s. 41), men 

resultatene viste svært lave verdier. Det så ut som om Sircol™ Assay ikke er egnet for 

kvantifisering av kollagen løst i NADES. 

 

3.5.3 Smeltepunkt/denatureringstemperatur for kollagen i NADES 
Termiske analyser (nano DSC) av kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) (1,5 mg/ml) løst i 

ulike fortynninger NADES CX (n=3) resulterte i to endoterme topper mellom 20°C og 60°C 

for alle fortynninger av CX. Toppene var små for kollagen løst i CX fortynnet 1:1 med MQ-

vann og modellering av termogrammene ble vanskelig. Det er derfor ikke oppgitt data for 

endring i molar entalpi for denne prøven. For de øvrige prøvene se detaljerte data på Tm og 

∆H etter modellering i programvaren NanoAnalyze™ i figur 3.79 for termogram, tabell 3.14 

for data på første endoterme reaksjon og tabell 3.15 for data andre endoterme reaksjon, s. 79. 

Termogram for Collagen from bovine achilles tendon (Sigma) er vist i figur 3.80, s. 80. 

 

 
Figur 3.79 – Nano DSC termogram av løsninger av kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i ulike fortynninger 
av CX og i 20 mM eddiksyre 
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Tabell 3.14 – Tm og ∆H for primær endoterm reaksjon i figur 3.79, s. 78 
Kollagenkvalitet (n=3)  Tm (°C) ∆HvH (kJ/mol) 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

20 mM eddiksyre 
38,1±0,0 1507,7±31,6 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

CX fortynnet 1:1 med MQ-vann 
–a –a 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

CX fortynnet 1:10 med MQ-vann 
33,0±0,1 1406,7±212,9 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

CX fortynnet 1:50 med MQ-vann 
34,7±0,1 1340,3±50,0 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

CX fortynnet 1:100 med MQ-vann 
35,3±0,0 1456,3±45,2 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

CX fortynnet 1:200 med MQ-vann 
35,9±0,0 1362,0±35,6 

a Det var ikke mulig å modellere signalet. Kun Tm for endoterme reaksjon er oppgitt. 

 

Tabell 3.15 – Tm og ∆H for sekundær endoterm reaksjon i figur 3.79, s. 78. ∆Hcal for den totale reaksjonen 
Kollagenkvalitet (n=3) Tm (°C) ∆HvH (kJ/mol) ∆Hcal (kJ/mol) 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

20 mM eddiksyre 
44,3±0,1 1158,3±36,6 16147±753 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

CX fortynnet 1:1 med MQ-vann 
46,1±1,1a –a –a 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

CX fortynnet 1:10 med MQ-vann 
38,3±0,0 1334,0±3,0 11951±403 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

CX fortynnet 1:50 med MQ-vann 
41,0±0,0 1278,0±24,3 13846±399 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

CX fortynnet 1:100 med MQ-vann 
42,3±0,1 1205,0±14,1 15417±453 

Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) i 

CX fortynnet 1:200 med MQ-vann 
43,1±0,0 1247,3±17,0 15469±410 

a Det var ikke mulig å modellere signalet. Kun Tm for høyeste endoterme reaksjon er oppgitt.  
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Figur 3.80 – Nano DSC termogram av løsning av collagen from achilles tendon (Sigma) løst i CX fortynnet 
1:10 i MQ-vann 
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4 Diskusjon 
4.1 Karakterisering av kollagen som råvare 
4.1.1 Kvalitet 
Kollagen fra kalkun (Ås) hadde stor batch-til-batch variasjon både i oppgitt molekylvekt, 

utseende og løselighet. Molekylvekt for kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) ble oppgitt å 

være 544 kDa. Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, a) hadde en oppgitt molekylvekt på 367 

kDa. Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, a) hadde en oppgitt molekylvekt på 445 kDa. 

Produsenten sier at de store forskjellene i molekylvekt innad i batch II kommer av at prøve a 

sto én dag lenger med pepsinbehandling enn prøve b. I tillegg opplyser de at batch II, a falt 

sammen etter frysetørring. Noe av forskjellen mellom batch I og II kommer sannsynligvis av 

at kilden til kollagen er forskjellig. Produsenten har opplyst at kalkunfilet er et renere 

materiale enn kalkunlår, og at dette kan gi forskjell i utbytte. Dette viser at det er vanskelig å 

oppnå akseptabel batch-til-batch kvalitet hvis det benyttes kollagen fra forskjellig steder på 

kalkunen, og at betingelsene under prøveopparbeidelsen må holdes konstant. Hvis råvaren 

skal brukes i farmasøytisk produksjon må produsent kunne garantere samme kvalitet fra 

batch til batch. 

 

4.1.2 Løselighet og metningskonsentrasjon 
Resultatene for metningskonsentrasjon i 20 mM eddiksyre (jfr. 3.2.2, s. 50) viser at kollagen 

fra kalkunlår (Ås, batch I) har lavere løselighet enn kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b). 

Løseligheten av proteiner påvirkes av aminosyrekomposisjonen, aminosyresekvens, 

konformasjon og innhold av polare og upolare grupper på aminosyrene i tillegg til 

molekylvekten [80]. Molekylvekten til kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) er høyere enn 

kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b). Det kan se ut som om det er en sammenheng 

mellom løselighet og molekylvekt, men det kan ikke trekkes noen konklusjoner ut i fra denne 

sammenhengen, da det ikke er kjent om den er lineær. Oppbygning av disse kollagenprøvene 

er ikke kjent, men teorien stemmer ved at prøvene med høyere molekylvekt løser seg 

dårligere i eddiksyre. Kollagen fra kalkun (Ås) er ekstrahert fra dissekert materiale ved 

pepsinbehandling, og i teorien skal telopeptidene på enden av kollagenmolekylet være fjernet 

[9]. 
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Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) ble kvantifisert med en innveid mengde på 1 mg/ml 

(i 0,5 M eddiksyre), 2 mg/ml, 3 mg/ml og 5 mg/ml (i 20 mM eddiksyre). Det er ingen stor 

forskjell i % løselighet av materialet, hverken mellom de ulike konsentrasjonene på 

eddiksyren, eller mellom de forskjellige mengdene mengde innveid kollagen. For kollagen 

fra kalkunlår (Ås, batch I) var forskjellen tydeligere. Denne kvaliteten ble kvantifisert med en 

innveid mengde på 1 mg/ml (i 0,5 M eddiksyre) og 2 mg/ml og 3 mg/ml (i 20 mM 

eddiksyre). Kollagenet løst i 0,5 M eddiksyre ga nesten en dobling av % løselighet i forhold 

til 20 mM eddiksyre. Dette stemmer med teorien om at kollagen tar opp mye væske ved pH 

2,5, mens en mer fortynnet løsning med høyere pH kan gi lavere løselighet [20]. Kollagen fra 

kalkunfilet (Ås) er allerede godt løselig i den mest fortynnede eddiksyren, og det kan være 

grunnen til at den ikke løser seg bedre ved surere pH. Svelleevne som funksjon av pH er 

diskutert i 4.1.3, s. 83. 

 

Det ble ikke undersøkt metningskonsentrasjon eller løselighet av kollagen fra kalkunfilet (Ås, 

batch II, a) da denne ikke ble benyttet i oppgaven. Råvaren hadde som nevnt falt sammen 

under oppbevaring hos produsent, og dette er en av grunnene at vi kun valgte å utføre en 

termisk analyse (DSC) på denne, og heller bruke det luftige materialet videre. 

 

Det ble benyttet to kommersielle kollagenprøver som referanser i oppgaven. Culturex® Rat 

Collagen I (Trevigen) leveres som en klar løsning med konsentrasjon 3 mg/ml i 20 mM 

eddiksyre. Produktet har en molekylvekt på 300 kDa [74]. Produsenten har ikke oppgitt noen 

informasjon om hvordan produktet er ekstrahert fra råmaterialet, så vi vet ikke om molekylet 

har intakte telopeptider eller mangler disse på endene av kollagen trippelheliks. Denne 

kollagenkvaliteten er kollagen type I. Collagen from calf skin (Sigma) er kollagen type I 

produsert ved syreekstraksjon, og har derfor i teorien fortsatt intakte telopeptider på endene 

av kollagen trippelheliksen [9, 15]. Denne kollagenkvaliteten ble kvantifisert med en innveid 

mengde på 1 mg/ml i 0,5 M eddiksyre og 3 mg/ml i 20 mM eddiksyre til potensiell bruk til 

bestemmelse egenviskositet, molekylvekt og termiske studier. Denne ga en løselighet på 

48,3% i 0,5 M eddiksyre og 38,6% i 20 mM eddiksyre som er lavere enn for kollagen fra 

kalkun (Ås, batch II, b). Det er ukjent om telopeptidene påvirker løselighet på en annen måte 

enn at materialet ikke er pepsinløselig. 

 

Høye verdier for gjennomsnittlig molekylvekt indikerer kryssbindinger mellom molekyler 

eller fysisk aggregering [81]. Et enkelt kollagenmolekyl skal i utgangspunktet ha en 
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molekylvekt rundt 300 kDa [11]. Det betyr at kollagen fra kalkun (Ås) sannsynligvis har en 

høyere grad av intramolekylære kryssbindinger enn f.eks. Culturex® Rat Collagen I 

(Trevigen) som har en lavere oppgitt molekylvekt. Løseligheten mellom de ulike batchene er 

alt for forskjellig til å kalle det en akseptabel batch-til-batch kvalitet, og produksjonsmetode 

og råvarekilde må standardiseres for at batchene skal kunne benyttes om hverandre og kalles 

en reproduserbar råvare. 

 

Det må vurderes om Sircol™ Soluble Collagen Assay er egnet for kvantifisering av kollagen 

fra kalkun i løsning, da manualen for kvantifiseringen anbefaler at reagenset kun skal brukes 

for å kvantifisere kollagen fra pattedyr. Manualen nevner at termisk denaturering over 40°C 

vil senke bindingsgraden av fargestoff til kollagen, og at kollagen fra andre virveldyr enn 

pattedyr kan binde mindre fargestoff grunnet redusert innhold av hydroksyprolin og lavere 

denatureringstemperatur [16]. Litteraturen oppgir at innholdet av hydroksyprolin i kollagen 

fra kylling og ku er nokså likt, 13,5g/100g protein ± 0,24% [82]. Innhold av hydroksyprolin 

fra kalkun er rapportert å være litt lavere, ca. 10 hydroksyprolin per. 100 aminosyrer [83]. 

Det er ikke rapportert noen denatureringstemperatur for kollagen fra kalkun, men kollagen fra 

kylling har en rapportert temperatur på mellom 23,5°C for uhydroksylert prokollagen, og opp 

til 37,9°C for hydroksylert materiale [84, 85]. Denatureringstemperatur for kollagen fra 

kalkun ble undersøkt i denne oppgaven, og lå for de ulike batchene på henholdsvis 37,4°C og 

38,1°C for første transisjonspunkt, og 43,7°C og 44,3°C for andre transisjonspunkt. 

Denatureringstemperaturen i andre transisjonspunkt er over anbefalt verdi i følge manualen, 

men produsent av kollagen fra kalkun (Ås) valgte å benytte Sircol™ i sine forsøk og 

karakterisering av råvaren. Rapportert denatureringstemperatur for kollagen fra storfe er 

37,5°C [27]. På bakgrunn av dette ble metoden sett på som egnet i denne oppgaven. 

 

4.1.3 Svelleevne (SR) 
Bowes og Kenten skrev i 1950 en serie artikler om kollagen og hvordan det sveller i sure og 

basiske løsninger [20]. De beskrev en metode for svelling av kollagen i løsning hvor de 

justerte pH ved bruk av ulike konsentrasjoner HCl og NaOH. I forsøkene vi utførte ble 

metoden modifisert fra å titrere seg frem til riktig pH med HCl og NaOH, til å bruke 

fosfatbuffere med kjent pH og molaritet. Deres svelleforsøk gikk over tre dager. Vi 

standardiserte vårt forsøk til å vare i 24 timer før overflødig væske ble absorbert fra 
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kollagenet, og materialet ble veid på nytt. Bowes’ og Kentens resultater fra deres forsøk er 

vist i figur 4.1. 

 

Kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) viste resultater og en form på kurven for SR (figur 3.12, 

s. 57) som en funksjon av pH som kan relateres til resultatene publisert av Bowes & Kenten 

(1950), der SR avtar mellom pH 5 og 6 med et minimumpunkt ved pH 6, og øker til pH 7 

med et platå videre til pH 8 (figur 4.1). Kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) har også en 

kurve (figur 3.13, s. 57) som kan relateres til de tidligere resultatene publisert av Bowes & 

Kenten. Ved å sammenlikne resultatene for kollagen fra kalkun (Ås) med collagen from calf 

skin (Sigma) (figur 3.14, s. 58) ser vi at alle har en nokså lik evne til å svelle ved pH 7.5, men 

at collagen from calf skin (Sigma) forøvrig har en helt annen svelleprofil enn kollagen fra 

kalkun (Ås). Kollagenet beskrevet i Bowes’ og Kentens artikler var fra sauehud og var 

utvunnet på en annen måte enn kvalitetene brukt i denne oppgaven. Det kan være grunnen til 

de små forskjellene i resultatene.  

 

 
Figur 4.1 – Bowes’ og Kentens resultater fra deres studier av kollagens svellevne (gjengitt fra kilde [20]) 
 

SWELLING OF COLLAGEN
At the end of 3 days the swelling in excess of that

occurring in the isoelectric range was half as great
with calcium as with sodium hydroxide at the same
pH, but as time elapsed swelling increased more
rapidly in calcium than in sodium hydroxide solu-
tions, so that at the end of 70 days there was little
difference in the swelling of the two samples.
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11-5 and 13-0 and then increased again very rapidly
with further rise in pH. There is no evidence that the
guanidino groups in collagen begin to titrate below
pH 13-3 (Bowes & Kenten, 1948a), or that there is
any large increase in the number oftitratable groups
during 3 days' exposure to pH values of this order
(Bowes & Kenten, 1948b). Further, the amide N
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Fig. 2. Swelling of collagen D in hydrochloric acid/sodium chloride and sodium hydroxide/sodium chloride systems at 200;
®, no salt; A, 0-05M-NaCl; +, 0-1m-NaCl; x, 0-2M-NaCl; E, 0-5m-NaCl; V, 2M-NaCl.

The swelling of collagen in 8odium hydroxide and
sodium hydroxide/8odium chloride 8olution8. The
swelling of alkali-treated sheepskin collagen in
solutions ofsodium hydroxide and hydrochloric acid
over the pH range 0-5-13-5 is shown in Figs. 2 and 3.
The curve for hydrochloric acid is included for pur-
poses of comparison; it has the usual shape of such
curves and calls for no special comment.

Swelling increased fairly sharply with rise in pH
up to about 11-5, increased less rapidly between pH

of sheepskin E was only reduced from 0-39 to
0-22 mmol./g. on treatment in a sodium hydroxide
solution at pH 13-4 for 3 days. It is unlikely, there-
fore, that this last rapid increase in swelling is due to
increased formation of protein salt and hence to in-
crease in the forces drawing the water into the
collagen (swelling pressure). Thus, swelling in alka-
line solutions differs markedly from that in acid
solutions in showing no decrease at high concentra-
tions as predicted by the Donnan theory.
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Som nevnt ble svellemetoden modifisert fra å bruke ulike konsentrasjoner HCl og NaOH til å 

bruke fosfatbuffer med bestemte pH-verdier. I samme artikkel fra Bowes og Kenten (1950) 

ble effekt av ionestyrke på svelling ved tilsetning av ulike konsentrasjoner NaCl studert. En 

tilsetning av NaCl i sure løsninger med pH under 4 og basiske løsninger med pH over 9,5 

viser ingen effekt på SR. Mellom pH 4 og 9,5 har løsningene med NaCl en høyere SR enn 

løsningene uten tilsatt salt [20]. Ved svelling av kollagen i løsninger som ikke var bufret, men 

som inneholdt 0,9% (0,15 M) NaCl pH fikk kollagen høye verdier for SR, eller var delvis 

eller fullstendig oppløst. Det betyr at svelleevnen i dette mediet er god. I samsvar med 

resultatene til Bowes’ og Kentens resultater ser vi at en tilsetning av NaCl til en vandig 

løsning med pH 6,2 gir noe økt SR av kollagen fra kalkun (Ås) (figur 3.12 og 3.13, s. 57).   

 

Glukose 5% har en teoretisk pH på mellom 4 og 6. Kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) hadde 

svært høye verdier for SR, og kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) og collagen from calf 

skin (Sigma) var mer eller mindre oppløst. Såkalt løselig kollagen er kjent løselig i 

fortynnede syrer, noe som kan forklare hvorfor sure løsninger gir høy SR for kollagen. 

Målingene på glukose stemmer derimot ikke med artikkelen fra Bowes og Kenten, da en pH 

mellom 4 og 6 gir lave verdier for SR, og kollagen tar opp svært lite vann. Grunnen til den 

høye SR til kollagen i glukose kan være at en tilsetning av glukose til kollagen svekker 

intermolekylære krefter og gjør at strukturen virker løsere [86, 87]. 

 

Det isoelektriske punktet til et protein er den pH der proteinet har netto-ladning lik null og 

har større tendens til å kveile seg sammen [22]. Ved og rundt det isoelektriske punktet er 

kollagen forventet å være mindre fuktet og ha mindre interaksjoner med løsningsmiddelet. 

Dette reflekteres i et minimumspunkt for SR. Kollagen er oppgitt å ha isoelektrisk punkt 

rundt pH 7,5 [17]. Både målingene til Bowes og Kenten og våre målinger viste noe lavere pH 

for punktet der kollagen hadde lavest SR. Kollagen fra kalkunlår (Ås, batch I) og kollagen fra 

kalkunfilet (Ås, batch II, b) hadde lavest SR ved pH 6-6,5. Collagen from calf skin (Sigma) 

hadde et minimum ved pH 7, der kurven videre flater ut. Disse verdiene antas å være de 

isoelektriske punktene for våre kollagen-kvaliteter.  

  

4.1.4 Termiske målinger 
Litteraturen omtaler DSC-studier av kollagen fra akilles fra storfe (tørrstoff) [88]. Resultatene 

fra disse studiene viser to endoterme topper ved henholdsvis mellom 20°C og 120°C og ved 
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215°C. Den første endoterme prosessen beskrives som fordamping av absorbert vann. Den 

andre endoterme prosessen er omdiskutert og er både sett på som en smelting av den stabile 

krystallinske regionen på kollagen og en første ordens transisjon. Andre assosierer den andre 

endoterme prosessen med fordamping av sterkt bundet vann og endringer i heliks-

konformasjon, men dette kan også skje ved lavere temperaturer [89]. En annen teori er at 

transisjonen ved 220°C skyldes en denaturering av tørt kollagen og korresponderer med 

heliks-aggregat transisjonen (heliks-”coil”) indusert av termisk ødeleggelse av 

hydrogenbindinger. Modeller viser til at ”smeltingen” av tørt kollagen skyldes at den rigide 

strukturen blir mykere [90]. Flere artikler konkluderer med at ”Lumry-Eyring”-modellen best 

beskriver hvordan kollagen oppfører seg ved oppvarming. Denne beskriver at kollagen følger 

en modell der den først gjennomgår en reversibel prosess fra opprinnelig trippelheliks (N) til 

delvis utfoldet tilstand (U). Videre går den gjennom en irreversibel prosess til denaturert 

tilstand (D) [91]. Modellen er forenklet i likning 7. 

 

𝑁 ⇌ 𝑈 → 𝐷   (Likning 7) 

 

Samtlige av de tørre kollagen-råvarene vi hadde tilgjengelig hadde endoterme reaksjoner 

mellom 20°C og ca. 120°C, samt en sekundær endoterm reaksjon ved 215°C. Dette er i 

samsvar med litteraturen. Det er forskjell på de termiske målingene for kollagen fra kalunfilet 

(batch II, a og b). Produsenten oppgir at batch II, b har stått én dag lenger med 

pepsinbehandling enn batch II, a. Som nevnt er batch II, a et hardere materiale enn batch II, b 

fordi den falt sammen under oppbevaring hos produsent. Dette samsvarer med at den første 

endoterme reaksjonen mellom 20°C og 120°C har tatt til seg mindre fuktighet, og har en 

svakere endotermisk reaksjon i dette temperaturintervallet. Alle råvarene som ble testet hadde 

tatt til seg vann. Alle råvarene var forkullet etter de termiske målingene, og det kunne ikke 

sees noen visuell forskjell mellom dem. 

 

Resultatene fra de termiske målingene utført med Nano DSC på kollagen fra kalkunlår, 

kalkunfilet, collagen from calf skin og Culturex® Rat Collagen I (alle løst i 20 mM 

eddiksyre) ble tilpasset med modellen ”Two-State Scaled” i programvaren NanoAnalyze™. 

Tallene oppgitt for transisjonstemperatur og endring i entalpi vist i tabell 3.7 og 3.8, s. 56 er 

etter modellering. Kalorimetisk entalpi fra før modellering er oppgitt i tabell 3.8. Ved 

utfolding av proteinet eksponeres de upolare sidekjedene og vannmolekylene rundt proteinet 
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reorganiseres. Entalpien (∆H) er et resultat av endoterme prosesser, for eksempel 

hydrogenbindinger som brytes og av eksoterme prosesser som reduksjon av hydrofobe 

interaksjoner. Transisjonspunktet (Tm) er temperaturen der halve proteinet er foldet og halve 

er utfoldet. En smal og symmetrisk topp øker sannsynligheten for at transisjonen av 

molekylet er en reversibel ”two-state” prosess (𝑁 ⇌ 𝑈). Dette kan eventuelt verifiseres ved å 

tilpasse kurven til ”two-state” van’t Hoff likning. Hvis van’t Hoff og kalorimetrisk entalpi er 

den samme etter korringering mot en ”script value”, kan denatureringsprosessen sees på som 

en reversibel prosess [92]. Sammenhengen mellom kalorimetrisk entalpi (∆Hcal) og van’t 

Hoffs entalpi og ”script value” er forklart mer detaljert i appendiks 3. Denaturering av 

kollagen har lenge vært sett på som en irreversibel prosess, men nyere studier har vist at 

kollagen gjennomgår en reversibel denaturering. Tilbakedannelsen er en meget langsom 

prosess som kan ta flere dager til uker [31]. Alle kvalitetene av kollagen vi testet på Nano 

DSC kunne tilpasses en ”two-state” modell og anses som reversible prosesser. Se figur 4.2 

for forklaring av ∆Hcal og Tm. 

 

 
Figur 4.2 – Termisk stabilitet av kollagen  
 

Stabiliteten av et protein illustrert ved Tm avhenger blant annet av omgivelsene, slik som pH, 

proteinkonsentrasjon, ionestyrke og hastighet på oppvarming [92]. Desto høyere Tm, desto 

mer stabil struktur. Det ble forsøkt å holde mange av disse faktorene konstant, ved bruk av 

samme konsentrasjon på eddiksyren og samme hastighet på oppvarming. Løseligheten av 

kollagen er forskjellig for de ulike kvalitetene, og derfor ble ikke konsentrasjon av oppløst 

kollagen konstant ved innveiing av samme mengde prøve.  
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Av de ulike kollagenkvalitetene analysert med Nano DSC hadde kollagen fra kalkunfilet (Ås, 

batch II, b) det høyeste transisjonspunktet, 44,3°C, og kan sees på som mest stabil under de 

valgte betingelsene. Tm stemmer nokså godt med verdier fra litteraturen. Tm er rapportert å 

ligge rundt kroppstemperatur [93]. Kroppstemperaturen til kalkun ligger på 41,1°C og vi 

målte Tm på 38,1 og 44,5°C [94]. Noen kilder rapporterer både høyere og lavere ∆Hcal [95]. 

∆Hcal er uansett betydelig høyere enn normal verdi for globulære proteiner. Dette gjelder også 

for den kommersielle standarden fra rotte, men her finnes det også litteratur på at van’t Hoffs 

entalpi er i samme område som den vi fant [96]. Kroppstemperaturen til rotter er ca.  

Kollagen fra kalkunlår, kalkunfilet og collagen from calf skin har alle to endoterme 

reaksjoner. Dette kan tyde på at vi får utfolding av et domene på proteinet ved en lavere 

temperatur enn resten av proteinet. Dette gjelder ikke for Culturex® Rat Collagen I som kun 

har et transisjonspunkt. 

 

Resultatene for termiske analyser på tørrstoff (DSC) og kollagen i løsning (nano DSC) viser 

at de ulike råvarene har ulike termiske egenskaper. Kollagen fra kalkun (Ås) batch I og II 

viser forskjellig resultater for ∆H, men har nokså lik Tm ved analyser på kollagen i løsning. 

Dette viser at det kan være forskjell mellom ulike deler på samme kilde (kalkun) for 

kollagen. For å benytte kollagenet i farmasøytisk produksjon må utvinning av råmaterialet 

standardiseres. Både collagen from calf skin (Sigma) og kollagen fra kalkun (Ås) har to 

transisjonstemperaturer. 

 

4.1.5 Egenviskositet og utregnet gjennomsnittlig molekylvekt 
Egenviskositeten [η] er et mål på det oppløste stoffets bidrag til viskositeten i en løsning. 

Parameterne som påvirker flytegenskapene til polymere og proteiner er svært mange, noe 

som gjør viskositet til et komplekst begrep. I løsning danner polymere isolerte aggregater 

(”coils”) som igjen påvirker viskositet og flytegenskaper. Egenviskositet beskriver 

interaksjoner fra et enkelt polymermolekyl med løsemiddelet, og kan kun studeres når man 

har en ideell fortynnet løsning der polymerkonsentrasjonen går mot null [97]. 

 

Formålet med dette forsøket og disse utregningene var å bekrefte molekylvekten produsenten 

oppga, og se om egenviskositeten til kollagen fra kalkun (Ås) stemmer med verdier oppgitt i 

litteraturen. Egenviskositeten til kollagen type I er rapportert å være mellom 1000-1200 ml/g 

for alle virveldyr, og type II ca. 1530 ml/g [81, 98]. Det er ikke oppgitt hvilke medier disse 
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forsøkene er utført i. Andre rapporter sier at kollagen fra kalvehud løst i sitratbuffer pH 3,4 

gir en egenviskositet på 2700 ml/g ved lav skjærhastighet [99]. I våre forsøk ble det benyttet 

en skjærhastighet på 225 s-1 som i følge litteraturen er høyt [99]. Dette ble gjort på bakgrunn 

av anbefalinger for bruk av det aktuelle viskometeret. Våre verdier for egenviskositet lå 

mellom de lave verdiene rapportert for de enkelte kollagen-typene og de høyere verdiene 

rapportert for kollagen fra kalvehud, og kan derfor sees på som reelle verdier. Det er heller 

ikke kjent om kollagen fra kalkun (Ås) er en råvare som kun består av kollagen type I. 

Gjennomsnittlig molekylvekt utregnet fra egenviskositet var lavere for kollagen fra kalkunlår 

(Ås, batch I) enn hva produsenten oppga, og høyere for kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II) 

enn hva produsenten oppga. Vi benyttet et viskometer som baserer seg på motstanden til en 

oscillerende spindel, et såkalt ”cone-plate rotational viscometer”. Til vanlig benyttes et 

kappilærviskometer, f.eks. Ostwald-viskometer til bestemmelse av egenviskositet og 

molekylvekt, men kilder sier at det også er mulig å bruke ”cone-plate” viskometer [100]. 

Produsent opplyste at de brukte lav skjærhastighet. I disse forsøkene ble det benyttet 

skjærhastighet anbefalt av leverandøren av viskometeret, selv om denne lå vesentlig høyere 

enn hva produsenten av kollagen fra kalkun (Ås) benyttet. Selv om vi benyttet en annen 

metode enn hva produsenten og litteratur beskriver, lå de eksperimentelt bestemte 

molekylvektene innenfor ±66 kDa fra hva produsenten opplyste, og dette anser vi som et 

akseptabelt avvik. I oppgaven ble molekylvekten som ble bestemt av produsent benyttet til 

videre forsøk. Produsenten brukte et Anton-Paar MCR 301 rheometer.  

  

4.1.6 Kollagen fra kalkun som råvare til farmasøytisk bruk 
Kollagen fra kalkun (Ås) ble levert i to batcher, den ene fra kalkunlår (batch I) og den andre 

fra kalkunfilet (batch II, a og b). Batchene viser forskjellige egenskaper når det gjelder 

løselighet, viskositet, molekylvekt og termiske egenskaper. I både batch I og II falt noe av 

kollagenet sammen under oppbevaring hos produsent. SR er nokså lik for de to batchene, og 

begge har isoelektrisk punkt som er nær det som er rapportert i litteraturen. Batchene skiller 

seg noe fra de kommersielle standardene som også ble karakterisert. Årsaken kan være at 

kollagenet er utvunnet fra ulike kilder, og at de har forskjellig oppbygning. Kollagen fra 

kalkun (Ås) er ekstrahert med eddiksyre tilsatt pepsin. Dette gjør at telopeptidene på endene 

av kollagenmolekylet skal være fjernet. Dette er vesentlig for at kollagenet skal brukes til 

farmasøytiske formål, da telopeptidene er en kilde til immunreaksjoner. Utvinningskilde, 

utvinningsprosedyrer og produksjonsprosess må standardiseres hvis råvaren skal være av 
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interesse for farmasøytisk industri. På sikt burde det være mulig å benytte råvaren i 

farmasøytisk sammenheng, da kollagenet har mange av de samme egenskapene som er 

rapportert for kollagen i litteraturen og kilden til immunreaksjoner er fjernet. Forskjellen 

mellom de ulike batchene i dette arbeidet gjør at råvaren på nåværende tidspunkt ikke 

tilfredsstiller farmasøytiske krav. 

 
4.2 Karakterisering av kollagen-geler 
4.2.1 Gelstyrke og viskositet 
Geling av kollagen er en prosess som avhenger av at forholdene er optimale for 

fibrilldannelse mellom kollagenmolekylene. Kollagen vil spontant gå sammen og danne 

fibriller ved nøytral pH og fysiogisk temperatur [76, 77]. Gelstyrke avhenger igjen av fibrill- 

og fiberdannelse, samt kryssbinding av kollagen. Telopeptider på endene av 

kollagenmolekylet driver prosessen der fibrene går sammen og danner fibriller. Ved mangel 

på disse telopeptidene kan prosessen være vanskeligere å få til [10]. 

 

Det finnes begrenset med data på collagen from calf skin (Sigma). Produsenten oppgir at 

materialet er ekstrahert kun ved bruk av buffere og svake syrer [15]. De oppgir også at 

produktet ikke er beregnet til produksjon av tredimensjonale geler [78]. Fremstilling av geler 

ble derfor ikke forsøkt med denne råvaren. Til utvikling av metode for produksjon av geler 

med adekvat mekanisk styrke ble det benyttet kollagen fra rotte, Culturex® Rat Collagen I 

(Trevigen). Dette er kollagen som er ferdig løst med en konsentrasjon på 3 mg/ml i 20 mM 

eddiksyre, og som er beregnet for fremstilling av geler til celledyrking. Det må vurderes om 

kollagen fra rotte er en god modell for geling av kollagen fra kalkun, men begge er oppgitt å 

primært inneholde kollagen type I. 

 

Forsøk på geling av kollagen (uten kryssbinding via PS) viste at 30 minutters inkubering i 

varmeskap ved 37°C ga en gel, men at styrken på gelen ikke var optimal. Dette var ved en 

konsentrasjon av Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) på 0,4 mg/ml. Kollagen fra kalkunlår 

(Ås, batch I) ga ikke gel etter 30 minutters inkubering med et kollageninnhold på 0,36 mg/ml 

(innveid mengde 1 mg/ml). Dette kan være på grunn av at kollagenet kom fra en annen kilde 

og/eller at gelingsprosedyren ikke var optimal. For å kunne øke gelstyrke ble det forsøkt 

kryssbinding av kollagen ved tilsetning av PS (RF, 5-HMF).  
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For å oppnå adekvat håndterbar gelstyrke måtte vi finne optimal bestrålingstid i forhold til 

konsentrasjonen av RF i formuleringen. UVA-stråling nedbryter kollagen [77]. Ved for lang 

bestrålingstid kan kollagen derfor degraderes samtidig som vi får en fotoaktivering av RF i 

formuleringen. Økning i viskositet ble brukt som et mål på økt kryssbinding og gelstyrke av 

kollagen. Ut i fra resultatene ser vi at mørkeprøver og prøver som er kort bestrålt (< 4 

minutter) med UVA har generelt lavere viskositet enn prøver bestrålt ≥ 4 minutter. Prøver 

som er kort bestrålt (1 minutt) med blått lys viser nesten like høy viskositet som bestråling i 4 

minutter med UVA. Ved bestråling > 4 minutter med UVA og > 1 minutt med blått lys ser vi 

en nedgang i viskositet. I det videre arbeidet ble 4 minutter med UVA benyttet for geling av 

kalkunfilet (Ås, batch II, b). Basert på forforsøkene ble det valgt en høyere konsentrasjon av 

kollagen (1-1,5 mg/ml). Disse ble kryssbundet med RF, og viste en mye bedre mekanisk 

styrke enn mørkeprøvene. De kunne også flyttes rundt i beholderen og viste elastisitet. Den 

noe høyere pH i disse gelene så ikke ut til å påvirke gelingen. 

 

Geler med glukose tilsatt 5-HMF og bestrålt med UVA gir generelt høye verdier for 

viskositet, men det er ingen forskjell mellom mørkeprøve med 5-HMF og bestrålte geler med 

5-HMF. Geler med glukose tilsatt RF ble testet ubestrålt og bestrålt i 4 minutter med UVA. 

Det var klar forskjell mellom de ubestrålte og de bestrålte prøvene. Dette gjaldt både forsøk 

med Culturex® Rat Collagen I (Trevigen) og kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b). 

Forsøkene som innebar bruk av glukose ble ikke videreført på grunn av muligheten for 

Maillard-reaksjon mellom sukker og aminosyrene i kollagen som vil gi misfarging av 

produktet [101]. Tilsetning av glukose kan gi økt termisk polymerisering, men kan også virke 

destabiliserende ved å svekke intermolekylære bindinger og skape en løsere struktur [86, 87]. 

 

Etter produksjon ble gelene oppbevart i romtemperatur i en petriskål uten lokk i 22 timer før 

videre analyser. Dette ble gjort i henhold til prosedyrer for produksjon av geler som skulle 

benyttes til celledyrking [102]. Ved å tørke gelene uten lokk var det mulig å se en struktur, et 

slags nettverk som hadde blitt dannet. Temperaturbidrag fra lysboks under bestråling ble 

målt, men temperaturen oversteg aldri Tm for kollagen fra kalkun (Ås) eller Culturex® Rat 

Collagen I (Trevigen) ved de optimale tidene for geling (4 minutter UVA, 1 minutt blått lys).  

 

Turbiditetsmålinger ved 313 nm er et alternativ til viskositetsmålinger for å se på 

geldannelse/fibrilldannelse som funksjon av tid. Dette ble gjort forforsøk på denne metoden, 

men signalene var lave og lot seg ikke kvantitere med det utstyret som var tilgjengelig.   
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4.2.2 Absorpsjonsspektra 
Innledningsvis i gelingsforsøkene ble gelene fortynnet med MeOH og absorpsjonsspekteret 

ble målt. Dette ble utført for å se om vi fortsatt hadde RF tilstede, eller om vi hadde fått 

dannet degraderingsprodukter av RF ved bestråling og oppvarming. Resultatene gjenspeilet 

seg i evnen kollagen hadde til å gele etter de bestemte bestrålingstidene. Allerede etter 2-3 

minutter hadde absorpsjonsspekteret til geler bestrålt med blått lys begynt å endre seg, og 

etter 3 minutter tilsvarte absorpsjonsmaksimum for gelen absorpsjonsmaksimum for LMC. 

Dette skjedde først etter 15 minutters bestråling for geler bestrålt med UVA. Etter 

henholdsvis 4 minutters bestråling med blått lys og 15 minutters bestråling med UVA har 

gelene samme viskositet som mørkeprøvene. Det betyr at en bestråling utover de optimale 

tidene på 1 minutt (for blått lys) og 4 minutter (for UVA) virker negativt på fibrilldannelse, 

og ser ut til å bryte ned kollagenstrukturen. 

 

4.2.3 Potensiale for kollagengeler som formuleringsprinsipp 
Nedbrytning av kollagen virker jfr. virkningsmekanisme for kollagen ”wound dressings” 

(kapittel 1.2.6) kjemotaktisk på fibroblaster og epitelceller som er nødvendige for å danne 

granuleringsvev i sår. Ved bestråling av geler med RF utover de optimale bestrålingstidene 

får vi dannet LMC i formuleringen samtidig som kollagen potensielt brytes ned. LMC er en 

effektiv PS i aPDT. Det betyr at en in situ bestråling etter administrering av gelen både kan gi 

bakteriedrap og indusere dannelse av granuleringsvev og initiere sårheling.  

 

Gelene slik de ble fremstilt i dette arbeidet hadde ganske lav mekanisk styrke. En annen måte 

å kryssbinde kollagen er å bruke glutaraldehyd, men det var ønskelig å benytte RF, en 

kroppsegen substans, som kryssbinder [51]. Det er nødvendig å optimalisere betingelsene 

(f.eks. kollagenkonsentrasjonen) og lage geler med høyere mekanisk styrke dersom disse skal 

anvendes i sårbehandling. Med alternative gelingsmetoder og økt gelstyrke har geler av 

kollagen fra kalkun et potensiale som legemiddelformulering mot infiserte overflatesår  
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4.3 Karakterisering av frysetørket produkt (”sponger”) 
4.3.1 Utseende og hydrering 
”Sponge” defineres som et frysetørket produkt av kollagen. ”Spongene” hadde forskjellig 

utseende avhengig av sammensetning og produksjonsmetode. De første ”spongene” som ikke 

ble analysert videre inneholdt ikke CHXDG. De oppførte seg på en annen måte ved 

rehydrering i MQ-vann enn ”spongene” som inneholdt CHXDG. Ved hydrering av ”sponge”-

formulering I-III (jfr. tabell 2.2, s. 38) kunne man raskt se at det dannet seg noe som kunne 

minne om en gel. Dette gjaldt ”spongene” som inneholdt RF og var bestrålt i 4 minutter med 

UVA. ”Sponger” som inneholdt RF og ikke var bestrålte, samt de som ikke inneholdt RF 

løste seg raskt. Dette er å forvente da ”sponger” uten RF mangler kryssbinding. 

Temperaturbidrag fra lysboks under bestråling ble målt, men temperaturen oversteg aldri Tm 

for kollagen fra kalkun (Ås). Ved tilsetning av CHXDG måtte sammensetningen endres. 

Løsningene ble nøytralisert med 1 M NaOH istedet for PBS på grunn av uforlikelighet med 

kloridioner. CHXDG er uforlikelig med en rekke salter, blant annet klorider ved 

konsentrasjoner av CHXDG høyere enn 0,05% (w/v) [64]. Det ble benyttet en konsentrasjon 

mellom 0,375% og 3,75% (w/v) CHXDG.  

 

Etter tilsetning av CHXDG så det også ut som om ”spongene” ble skjørere, og de hadde ikke 

den samme strukturen etter rehydrering. ”Spongene” som inneholdt 1,5 mg kollagen og 

henholdsvis 3,75 og 37,5 mg CHXDG var skjøre og ble pulverisert ved enkel håndtering. 

Dette var helt forskjellig fra hvordan ”sponger” uten CHXDG (med PBS) oppførte seg. 

CHXDG er overflateaktivt, og kan danne miceller i løsning. CMC for CHXDG i løsning er 

oppgitt å være 6,6 mM [103]. I de produserte ”spongene” ble det brukt konsentrasjoner på 

41,8 mM (37,5 mg CHXDG per. ”sponge”) og 4,18 mM (3,75 mg CHXDG per. ”sponge”). 

Det betyr at det er en mulighet for at CHXDG har dannet miceller spontant ved konsentrasjon 

over CMC, eller ved frysetørring. En annen grunn til forskjellen mellom formuleringene er at 

kloridioner påvirker svelling av kollagen jfr. 4.1.3, s 83. NaCl kan øke SR til kollagen ved 

nøytral pH. ”Sponger” med et høyere nivå av kollagen (2,5 mg og 3,75 mg CHXDG) hadde 

bedre håndterbarhet, noe som kan tyde på et fastere nettverk [104]. 

 
4.3.2 Klorheksidin som en antimikrobiell substans i ”sponger” 
Klorheksidin ble brukt som en modellsubstans for frisetting av antimikrobielle midler fra 

kollagen ”sponger”. Noen av formuleringene ble bestrålt for å aktivere kryssbinding av 
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kollagen med RF. CHXDG har ingen absorpsjon som interfererer med emisjonen til UVA-

lampene som ble brukt eller med absorpsjonsspekteret til RF. Ved bestråling av RF vil det 

uansett bli produsert 1O2 og andre ROS som potensielt kan bryte ned CHXDG. 

Frisettingsstudiene viste aldri 100% frisatt CHXDG. Det kan bety at noe har brutt ned via 1O2 

og ROS som dannes under bestråling, eller at CHXDG er sterkt bundet til kollagen. Det er 

heller ikke mulig å oppnå 100% frisatt virkestoff med metoden uten å kvantifisere mengden 

som er tilbake i donorkammeret. 

 
4.3.3 Frisetting av klorheksidin fra ”sponger” 
Forskjellen i frisettingsprofil mellom de ulike formuleringene er tydelig ut fra resultatene. 

Konsentrasjonen av CHXDG i ”sponger” var under 10% av metningskonsentrasjon for 

CHXDG i oppløsningsmediet, og ”perfect sink conditions” er opprettholdt. Denne påstanden 

forutsetter at løseligheten av CHXDG i 0,1 M acetatbuffer pH 3,8 er den samme som i vann 

hvor løseligheten er bestemt. pH 3,8 er mer enn to pH-enheter under pKa på 7,6. Det betyr at 

≥ 99% av imin-gruppene er protonert. Det burde imidlertid vært gjort løselighetsstudier av 

CHXDG i det aktuelle mediet for å sikre ”perfect sink conditions”. Det ble utført en enkelt 

test på membraner med molekylvekt cut-off på henholdsvis 3,5 kDa, 8-6 kDa og 12-15 kDa. 

Resultatene viste at membranen kan påvirke frisettingshastigheten. Det sees en forskjell 

mellom frisetting for ”sponger” med og uten RF. ”Spongene” som inneholdt RF og var 

bestrålt 4 minutter med UVA hadde en signifikant lavere frisettingsgrad (P < 0,05) etter 24 

timer sammenliknet med ”spongen” som ikke inneholdt RF (jfr. figur 3.74 og 3.75, s 74), 

men ble bestrålt under de samme betingelsene. Dette viser at RF kryssbinder kollagen i 

formuleringen. Figur 3.73, s. 73 og figur 3.74 s. 74 viser frisettingsprofil for ”sponger” med 

ulik mengde kollagen. Profilene er tilnærmet like. Det kan forklares med at molforholdet 

mellom kollagen og RF er konstant. En mulighet er å øke mengden RF slik at man får mer av 

den fotokjemiske kryssbinderen i forhold til kollagen.  

  
4.3.4 Potensiale for kollagen-”sponger” som formuleringsprinsipp 
Forsøkene viser at ”sponger” av kollagen fra kalkun er egnet som legemiddelbærer av f.eks. 

CHXDG med kontrollert frisetting. Dette kan kombineres med kollagens evne til å virke 

kjemotaktisk ovenfor fibroblaster og epitelceller som er nødvendige for å danne et 

funksjonelt granuleringsvev i sår. ”Sponger” vil ha en funksjon som en tredimensjonal 

formulering som kan legges på sår og fremme tilheling ved lettere migrering av celler. Ved in 

situ bestråling av riboflavinholdige ”sponger” vil kollagen kunne brytes ned til 
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kollagenfragmenter og RF omdannes til LMC. RF og LMC er effektive kilder til 1O2 og 

andre ROS som kan virke antibakterielt i synergi med CHXDG. 

 
4.4 NADES som løsemiddel for kollagen 
4.4.1 NADES som løsemiddel for kollagen 
Såkalt løselig kollagen kan løses i fortynnede syrer. 20 mM eddiksyre har en pH på ca. 3.2, 

og regnes som et godt løsemiddel for løselig kollagen [9, 19]. NADES er antatt å være et 

løsemiddel in vivo for plantemetabolitter og andre substanser i naturen som ikke er 

vannløselige, blant annet makromolekyler i celler og organismer [68]. Dette gjør potensialet 

til NADES som løsemiddel for kollagen og andre proteiner stort. Kollagen fra kalkunfilet 

(Ås, batch II, b) viste god løselighet i to av de fire typene NADES som ble testet, og disse ga 

en klar eller svakt blakket løsning. De NADESene som er undersøkt her er svært sure (pH < 

1), noe som kan være en av årsakene til at kollagen løser seg godt. I motsetning til kollagen 

løst i eddiksyre (blakket løsning) gir kollagen løst i NADES klare løsninger. Det kan bety at 

kollagenet er løst i NADES, mens den blakkede eddiksyreløsningen er en kolloid løsning. 

 

Sammenliknet med oppløsning av kollagen i eddiksyre løses kollagen i NADES veldig raskt. 

Allerede 2 timer etter tilsetning av kollagen til NADES med sitronsyre og xylitol (CX) 

fortynnet 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 og 1:200 med MQ-vann er stoffet så godt som oppløst. 

Oppløsning av kollagen i konsentrert CX har noe lengre oppløsningtid, sannsynligvis grunnet 

den høye viskositeten som medfører dårlig omrøring. Kollagen i eddiksyre løses i løpet av 24 

timer.  

 

Strukturen til NADES er beskrevet gjennom NMR-studier gjort av Dai og medarbeidere i 

2013 [68]. I studiene ble det brukt HOESY og NOESY NMR-teknikker som beskriver 

hvordan de ulike komponentene i løsningen orienterer seg i forhold til hverandre. Disse viste 

koblinger mellom protoner på og hydrogenbindinger mellom de ulike komponentene i 

NADES. Restvann på 15-25% inngår som en del av nettverket i den eutektiske blandingen. 

Dette betyr at vann også er en del av den supramolekylære strukturen til NADES [68]. Ved 

kvantifisering av kollageninnhold i konsentrert NADES CX viste resultatene et svært lavt 

kollageninnhold. Sircol™ Soluble Collagen Assay er i utgangspunktet kun beregnet til å 

kvantifisere kollagen løst i pepsin eller fortynnede syrer, slik som eddiksyre. Det lave 

kollageninnholdet målt i NADES kan tyde på at Sircol™ Assay ikke er egnet for dette 
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løsningsmiddelet. Alternativt kan det tyde på nedbrytning av kollagen eller at kollagen er 

sterkt bundet til NADES-nettverket. Nano DSC av kollagen løst i CX fortynnet 1:1 med MQ-

vann gir et lavt signal. Ved ytterligere fortynning av CX ≥ 1:10 kan intensiteten på signalet 

sammenliknes med kollagen løst i eddiksyre. 

  

Eddiksyre har en pH på ca. 3, og er et nokså godt løsemiddel for kollagen. pH i konsentrert 

CX ble målt til 0,2. I videre fortynninger ble pH målt til mellom 1,6 for fortynning 1:10 og 

2,6 for fortynning 1:200. pH kan settes i sammenheng med evnen til å svelle og løse seg i 

ulike medier. Kollagen har jfr. 4.1.1, s. 83 og Bowes’ og Kenten (figur 4.1, s. 84) dårlig 

svelleevne ved pH 0, og svelleevnen øker gradvis med økende pH til et maksimum ved pH 2 

[20]. Ut i fra pH kan det derfor forventes at sure NADES med pH nær 0 er dårlige løsemidler 

for kollagen. Det sees derimot en svært god løselighet av kollagen i CX med pH 0,2. Dette 

kan tilskrives de unike egenskapene NADES har til å løse opp dårlig vannløselig materiale. 

Collagen from bovine achilles tendon (Sigma) oppgis som uløselig i vann, vandige buffere, 

fortynnet syre og organiske løsemidler [79]. Ved forsøk på oppløsning av denne 

kollagenkvaliteten i NADES ser vi at løsningen blir blakket og at en del av prøven går i 

oppløsmning i motsetning til prøver i eddiksyre. Dette viser at NADES også kan være et 

potensielt løsningsmiddel for såkalt uløselig kollagen. 

 

Kollagen ble også løst i NADES MG hvor det ga en klar løsning. I samsvar med litteraturen 

felte MG uten kollagen ut etter 2 dager [68]. I løsningen som inneholdt kollagen startet ikke 

MG å felle ut før etter 7 dager, og etter flere uker hadde fortsatt ikke MG med kollagen felt 

helt ut. Dette kan tyde på at kollagen i løsningen stabiliserer den eutektiske blandingen, og at 

utfelling forsinkes. Dette er ikke observert tidligere. En stabiliserende parameter kan være 

den høye viskositeten i blandingen forårsaket av kollagen, men dette ble ikke undersøkt 

videre.  

 

4.4.2 Kalorimetri 
Nano DSC av kollagen fra kalkunfilet (Ås, batch II, b) løst i fortynninger av CX > 1:10 gir 

samme form på termogrammet som kollagen løst i eddiksyre. Kollagen løst i CX fortynnet 

1:1 med MQ-vann har høyere transisjonstemperatur enn kollagen i eddiksyre og kollagen løst 

i andre fortynninger av CX. Transisjonstemperaturen er lavest for kollagen løst i CX 

fortynnet 1:10 med MQ-vann, og øker gradvis mot transisjonstemperaturen for kollagen løst i 
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eddiksyre ved økende fortynning av CX. Ved 1:200 fortynning av CX i MQ-vann er Tm for 

kollagen fremdeles litt lavere enn i eddiksyre, noe som tyder på en destabilisering i forhold til 

oppløsning i eddiksyre eller i CX fortynnet 1:1. Dette tyder på at kollagen inngår som en del 

av NADES-nettverket. Målinger av viskositet viser en økning på 52 mPa·s i CX-prøver med 

kollagen, noe som også indikerer at kollagen er en del av NADES-nettverket. Alle løsninger 

av kollagen fra kalkun (Ås, batch II) i fortynninger av CX ≥ 1:10 kunne tilpasses en ”two-

state” modell etter korrigering mot en ”script value”,  jfr. 4.1.4, s. 85 og appendiks 3. 

Termiske målinger av Collagen from bovine achilles tendon (Sigma) løst i CX fortynnet 1:10 

med MQ-vann gir et svakt signal ved 36,5°C. Dette forsterker hypotesen om at NADES er et 

potensielt løsemiddel også for uløselig kollagen. 

 

4.4.3 Potensiale for NADES og kollagen som formulering 
NADES har antibakteriell effekt alene eller i synergi med PS og lys eller alene [105]. En 

mulig forklaring er en såkalt ”NADES-effekt” der NADES svekker bakteriene ved å trekke ut 

vannløselige og uløselige komponenter fra bakteriemembranen [106]. NADES CX viste gode 

egenskaper som løsemiddel for kollagen. CX er svært toksisk mot bakterier, noe som øker 

potensialet for å benytte den i en antibakteriell formulering [67]. 

 

Kollagen har kjente sårhelende egenskaper, noe som gjør kollagen godt egnet til bruk som 

”wound dressings” på kroniske sår (jfr. 1.2.6). Antibiotikaresistens er et av de største 

medisinske problemene verden står ovenfor, og det er et stor behov for alternative 

terapiformer. Ved å kombinere den antibakterielle effekten fra NADES med de sårhelende 

egenskapene til kollagen kan dette gi nye innovative produkter som kan benyttes til terapi av 

kroniske og infiserte overflatesår. 
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5 Konklusjon 
Potensialet til kollagen fra kalkun som mulig råvare til farmasøytisk anvendelse har blitt 

undersøkt. Kollagenet ble karakterisert med hensyn på løselighet, molekylvekt og andre 

fysikalsk-kjemiske egenskaper. Det ble fremstilt ulike formuleringer basert på kollagen, i 

kombinasjon med antimikrobielle substanser og fotosensibiliserende substanser til 

behandling av infiserte overflatesår. 

 

Kollagen fra kalkun (Ås) hadde variabel kvalitet, både fra batch til batch og innad i en batch. 

Dette kan skyldes at det ble benyttet ulike deler av kalkunen til utvinning av kollagen, og at 

utvinningsprosessen ikke ble holdt konstant. På sikt, med standardisering av utvinningskilde, 

utvinningsprosess og produksjonsprosess, vil kollagen fra kalkun kunne bidra til at 

våtorganisk avfall fra fjærkreindustrien utnyttes på en nyttig og effektiv måte, og vil kunne 

utnyttes som råmateriale til farmasøytiske bruksområder.  

 

Preformuleringsstudier av ulike formuleringer til behandling av infiserte overflatesår 

understreket potensialet til kollagen fra kalkun som matriks for ”drug delivery”. Tilsetning av 

RF kombinert med bestråling skaper et fastere nettverk i kollagengeler. Dette er nødvendig 

for å få et produkt med tilstrekkelig mekanisk styrke. En økning i kollagenkonsentrasjon 

og/eller økning i konsentrasjon av fotoaktivert kryssbinder kan bidra til fastere geler. 

Gelingsprosess og kryssbinding må derfor utvikles videre for å oppnå tilfredsstillende 

produkter. Kollagen fra kalkun viste gode egenskaper som legemiddelbærer i form av et 

frysetørket produkt, ”sponge”. ”Spongene” ga en kontrollert frisetting av det antimikrobielle 

legemiddelet klorheksidin, samtidig som den inneholdt en fotosensibiliserende substans som 

er bakteriedrepende i nærvær av lys. Både de fremstilte gelene og ”spongene” har potensiale i 

sårbehandling ved at de kombinerer kollagenets unike sårhelende egenskaper, antimikrobielle 

midler og fotosensibiliserende substanser. In situ bestråling av disse kan fremme kollagens 

kjemotaktiske egenskaper. 

 

Natural Deep Eutectic Solvents (NADES) ble undersøkt som et mulig nytt løselighetsprinsipp 

for kollagen. Kollagen fra kalkun løste seg i to ulike NADES, der NADES med sitronsyre og 

xylitol (CX) ble valgt for videre karakterisering. Kollagen løst i konsentrerte NADES viste 

svært stabile termiske egenskaper. CX har alene vist seg toksisk mot bakterier, og sammen 

med kollagen kan dette gi nye og innovative produkter innen sårbehandling.   
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6 Videre arbeid 
Kollagen fra kalkun har et potensiale som matriks i ”drug delivery” systemer hvis 

produsenten kan sikre reproduserbar kvalitet fra batch til batch. Videre arbeid med 

karakterisering og preformulering kan gi nye og innovative formuleringer: 

 

- Kollagenet bør karakteriseres fullstendig med hensyn på type og oppbygning. En 

videre karakterisering kan utføres med blant annet SDS-PAGE og studier ab 

fibrilldannelse som funksjon av tid.  

- Geler bør videreutvikles. Gelingsmetoden må optimaliseres for å øke gelstyrken. 

- Kombinasjoner av kollagen, fotosensibiliserende substanser og in situ bestråling som 

kilde til reaktive oksygenforbindelser som kan bidra til bakteriedrap, og samtidig 

nedbrytning av kollagen bør fremstilles. Produktene karakteriseres fysikalsk-kjemisk 

og studeres i egnede in vitro modeller. Det bør utføres studier av antibakteriell og 

sårhelende effekt. 

- ”Sponger” av kollagen bør videreutvikles. Det bør utføres studier av antibakteriell og 

sårhelende effekt. 

- Det bør utføres en videre optimalisering og karakterisering av kollagen løst i NADES 

og studier av antibakteriell og sårhelende effekt. 

- Det bør vurderes dyreforsøk av utvalgte produkter basert på studier av antibakteriell 

og sårhelende effekt. 
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Appendiks 
Appendiks 1: Utregning av egenviskositet 

Egenviskositet kan regnes ut med standard likninger beskrevet av Kulicke og Clasen i 2004 

[97]:  

 

Relativ viskositet kan regnes ut med likning A1: 

 

𝜂opq =
r
r-

  (Likning A1) 

der ηrel er relativ viskositet,  η er dynamisk viskositet og η0 er løsemiddelets viskositet. 

 

Spesifikk viskositet kan regnes ut med likning A2: 

 

𝜂/s =
r,r-
r-

= r
r-
− 1 = 𝜂opq − 1  (Likning A2) 

der ηsp er spesifikk viskositet, η er dynamisk viskositet, η0 er løsemiddelets viskositet og ηrel 

er relativ viskositet. 

 

Redusert viskositet kan regnes ut med likning A3: 

 

𝜂op1 =
rRt
u

  (Likning A3) 

der ηred er redusert viskositet, ηsp er spesifikk viskositet og c er konsentrasjon av polymer. 

 

Iboende viskositet kan regnes ut med likning A4: 

 

𝜂vwx =
yzr{|}
u

  (Likning A4) 

der ηinh er iboende viskositet, der ηrel er relativ viskositet og c er konsentrasjon av polymer. 
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Egenviskositet kan regnes ut med likning A5: 

 

𝜂 = 	 lim
u→�

rRt
u
= lim

�→�

r,r-
r-�

  (Likning A5) 

 

der [η] er egenviskositet, der ηsp er spesifikk viskositet, c er konsentrasjon av polymer, η er 

dynamisk viskositet , η0 er løsemiddelets viskositet. 

   

Appendiks 2: Sammenheng mellom egenviskositet og molekylvekt 

Egenviskositet er relatert til molekylvekt via Kuhn-Mark-Houwink-Sakurada relasjonen 

(KMHS-relasjonen) og kan representeres empirisk med likning A6 [73, 107]: 

  

𝜂 = 	𝐾𝑀�  (Likning A6) 

 

der [η] er egenviskositet (ml/g), M er gjennomsnittlig molekylvekt, 𝑎  = eksponent (funksjon 

av konformasjon/geometrien av polymere i løsningen) og K = konstant for polymer i et gitt 

løsemiddel (ml/g). 

 

Løselig kollagen fra kalvehud er vist å være ca. 3100 Å i lengde og 13.5 Å i diameter 

(ellipsoider). Eksponentverdien (𝑎 ) på 1.80 beskriver en øvre grense for ellipsoider for at de 

skal ha en konstant akse (minor axis) eller for at sylindre skal ha en konstant diameter 

(Simha’s equation) [73]. Sammenhengen mellom egenviskositet og molekylvekt er avhengig 

av molekylformen og vi kan si at egenviskositeten er proporsjonal med molekylvekten 

opphøyd i en potens (𝑎 ). Denne potensen kan variere mellom 0.5 og 2, og bestemmes 

eksperimentelt ved måling av egenviskositet for flere ulike polymerprøver der molekylvekten 

er bestemt med en uavhengig metode (f.eks. osmotisk trykk eller lysspredning). Forventede 

verdier for øvre grenser for sfærer, random coils og rigide staver er, for de respektive 

verdiene, 0, 0.5-0.8 og 1.8. Konstantene 𝑎  og K er unike for et gitt makromolekyl i et gitt 

løsemiddel [108]. Nativ kollagen trippel-heliks har en struktur liknende en solid stav (”rigid 

rod-like structure”), og da stemmer verdien 1.8 med forventet eksponentiell verdi. 

  



	 111	

Appendiks 3: Sammenheng mellom kalorimetrisk entalpi og van’t Hoffs entalpi 

Separasjon av kollagentrådene og endelig denaturering skjer i siste trinn av smeltingen av 

kollagen. Før dette skjer en likevektreaksjon med ødeleggelse av kollagen trippelheliks. For å 

bestemme om et protein følger en såkalt ”two-state” modell (𝑁 ⇌ 𝑈) ved denaturering 

benyttes sammenhengen mellom kalorimetrisk entalpi og van’t Hoffs entalpi. Van’t Hoffs 

entalpi kan utregnes med van’t Hoffs likning og avhenger av hvor smal og symmetrisk 

toppen for den termiske prosessen er [109]. Van’t Hoffs likning forenkles ofte, og er gjengitt 

i likning A7: 

 

∆𝐻�` ≈
_T���

∆��/�
  (Likning A7) 

 

der ∆HvH er van’t Hoffs entalpi, R er gasskonstanten, Tm er transisjonstemperaturen og ∆T1/2 

er forskjellen i temperaturen ved halve topphøyden. 

 

Kalorimetrisk entalpi ,∆Hcal, er direkte målt energi per mol protein. Van’t Hoffs entalpi, 

∆HvH, er kalkulert energi per mol kooperativ enhet. Dette betyr at vi kan få informasjon om 

biopolymerstrukturen. Hvis ∆HvH = ∆Hcal følger proteinet en reversibel ”two-state” modell 

der opprinnelig protein er i likevekt med denaturert protein (𝑁 ⇌ 𝑈), og den kooperative 

enhetens molekylvekt er den samme som proteinets molekylvekt. Hvis ∆HvH < ∆Hcal er 

molekylvekten til den kooperative enheten lavere enn proteinets molekylvekt, og den følger 

ikke en ”two-state” modell. Hvis ∆HvH > ∆Hcal er molekylvekten til den kooperative enheten 

høyere enn proteinets molekylvekt. I dette tilfellet danner proteinet oligomere, og proteinet 

følger en ”two-state” modell [110]. 

 

I analyseprogrammet NanoAnalyze måtte modellen ”two-state scaled” benyttes. Ved å 

korrigere van’t Hoffs entalpi mot en oppgitt ”script value” etter modellering i programvaren 

skal resultatet bli det samme som den kalorimetriske entalpien hvis denatureringsprosessen 

kan tilpasses en ”two-state” modell [92]. 
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Appendiks 4: Temperatur i lysbokser som funksjon av strålingstid 

Temperatur i lysbokser ble målt i tom lysboks og termometer ble avlest hvert 5. minutt. 

Resultater er vist i figur A4. 

 

 
Figur A1 – Temperatur i lysboksen som funksjon av tid over for UVA- og blå lamper 
 

Appendiks 5: Utbytte i viskositet av kollagen i eddiksyre ved filtrering 5 µm 

Tabell A1 – Utbytte (i viskositet) av kollagen i eddiksyre ved filtrering 5 µm 

Kollagen 
Viskositet (mPa·s) Utbytte ved 

filtrering Ufiltrert Filtrert 

Kalkunlår (Ås, batch I) 2,43±0,10 2,25±0,08 92,6 % 

Kalkunfilet (Ås, batch II, b) 3,67±0,16 3,48±0,15 94,8 % 

Calf skin (Sigma) 3,59±0,08 3,50±0,09 97,5 % 
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Appendiks 6: Protokoll Sircol™ Soluble Collagen Assay 

 

Oppsett 

 

 

Reagens-blank – 100 µl 0,5 M eddiksyre. 

 

Kollagen-standarder – 5, 10 og 15 µg kollagen fra ”Collagen 

Reference Standard”. Fyll hver av standardene opp til 100 µl med 

samme løsemiddel som ”Reagens-blank”. 

 

Testløsninger – Bruk et prøvevolum mellom 10 og 100 µl og fyll 

opp til 100 µl. Der man ikke kjenner kollagen-innholdet fra før er 

det foreslått 50 eller 100 µl av test-materialet for en prøvekjøring. 

Assay 

 
 

Drenering

 
 

Pellet 

 

 

Til hvert eppendorfrør tilsettes 1 ml Sircol Dye Reagent (fargestoff).  

 

Innholdet i rørene vendes hvert 5. minutt i 30 minutter for å blande 

fargestoffet med kollagen-løsningen. I løpet av denne tiden vil det 

dannes et kollagen-fargestoff-kompleks som feller ut fra det løselige, 

ubundne fargestoffet. 

 

Rørene sentrifugeres på 12,000 rpm i 10 minutter med en 

mikrosentrifuge. Rørene vendes og supernatanten suges av på papir. 

Det er viktig å unngå at kollagen-farge pelleten løsner fra bunnen av 

rørene ved avsuging av supernatant.  

 

Legg forsiktig et lag med 750 µl iskald Acid-Salt Wash Reagent på 

kollagen-farge pelleten for å fjerne ubundet fargestoff fra overflaten 

på pelleten og innsiden av mikrosentrifugerørene. 

 

Rørene sentrifugeres på 12,000 rpm i 10 minutter med en 

mikrosentrifuge. Rørene vendes og supernatanten suges av på papir  

Set up assay: 

Label a set of 1.5 ml microcentrifuge tubes. 

If sufficient material is available, run duplicate 

samples.  

Prepare; 

[1] Reagent blanks: (100 µl of distilled water or the 

test sample buffer). 

[2] Collagen standards: (aliquots containing 5, 10, 

25, 50 µg). 

[3] Test samples, (volumes: 10 to 100 µl *). 

Adjust the contents of all tubes to 100 µl with 

distilled water or appropriate buffer. 

 

To each tube add 1 ml Sircol Dye reagent and cap 

all of the tubes; mix contents by inverting. 

 

Mixing: 

Place tubes in a mechanical shaker for 30 minutes, 

(or manually shake at 5 minute intervals). 

During this time period the Sircol Dye will bind to 

soluble collagens. 

The dye reagent is designed so that the collagen-

dye complex will precipitate out of  solution. 

 

Centrifuging: 

Transfer the tubes to a micro centrifuge and spin 

the tubes at >10,000 x g for a 10 minute period *. 

It is important to firmly pack the insoluble pellet of 

the collagen-dye complex at the bottom of the 

tubes, so as  to avoid any loss during draining. 

Sircol Soluble Collagen Assay 

Time Req: 1 hour  Detection Limit: 2.5μg* 

10000

+30min 

+40min 

+50min 

Mix Sircol reagent and 

collagen reference 

standard 

Centrifuge and remove 

supernatant carefully 

Add alkali 

reagent 

(picture obtained 

using 0-50μg 

collagen reference 

standard) 

Assay Reference Images 

Biocolor Ltd. 

Unit 35 

8 Meadowbank Road 

BT38 8YF 

UK 

tel:  +44 (0) 2893 350 258 

fax:  +44 (0) 2893 369 716 

email:  info@biocolor.co.uk 

Draining: 

The unbound dye solution is removed by carefully 

inverting and draining the tubes. 

Any remaining droplets can be removed from the 

tubes by gently tapping the inverted tube on a 

paper tissue or a cotton wool bud can be used for 

removing droplets of dye from the rim of the 

tubes. 

Do not attempt to physically remove any fluid  that 

is in close contact to the deposit. 

Release of bound dye: 

To each tube add 1 ml of the Alkali reagent. 

Re-cap the tubes and release the bound dye into 

solution.  A vortex mixer is suitable. 

When the bound dye has been dissolved, usually 

within 10 minutes, the samples are ready for 

measurement. 

The colour is light stable, but should be read 

within 2 to 3 hours. 

Keep the tubes capped until ready for 

measurement. 

Measurement: 

(a) Spectrophotometer, set wavelength to 540 

nm. 

Use semi-micro glass, or plastic disposable 

cuvettes. 

(b) Colorimeter, set using a blue-green filter. 

Use semi-micro cuvettes or tubes. 

(c) Multiwell plate reader, set using a blue-green 

filter. Transfer  200 µl aliquots of samples 

from tubes to the wells of a 96 well, 

multiwell plate.  

Set the above instruments to zero using water. 

Measure absorbance of reagent blanks, collagen 

standards and the test samples. 

Subtract the reagent blank reading from the 

standard and test sample readings. Check 

duplicates are within ±10%.  

Plot standards on graph and use the graph to 

calculate the collagen content of the test samples. 

(see manual) 

+30min 

+40min 

+50min 

Mix Sircol reagent and 

collagen reference 

standard 

Centrifuge and remove 

supernatant carefully 

Add alkali 

reagent 

(picture obtained 

using 0-50μg 

collagen reference 

standard) 

Assay Reference Images 

Biocolor Ltd. 

Unit 35 

8 Meadowbank Road 

BT38 8YF 

UK 

tel:  +44 (0) 2893 350 258 

fax:  +44 (0) 2893 369 716 

email:  info@biocolor.co.uk 
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Frigitt fargestoff 

 
 

Absorbans 

 

 

Til hvert eppendorfrør tilsettes 1 ml Alkali reagent. 

 

Det kollagen-bundne fargestoffet frigis fra kollagen-farge pelleten 

ved miksing på en vortex-mikser. 

 

Absorbans måles ved 550 nm mot vann (nullprøve) for reagens-

blank, standardene og prøveløsningene. 

 

Konsentrasjon regnes ut i fra standardkurve.  

 

 
Sircol Dye (Sirius Red): Anionisk fargestoff med sulfonsyre sidegrupper. Disse 

sidegruppene reagerer med sidekjedegrupper av sidekjedene som finnes i kollagen. 

Fargestoffet legger seg parallelt til den lange rigide strukturen av kollagen.  
  

 
 

 
 
Protokollen og bilder er modifisert fra kilde [16, 111] 

  

+30min 

+40min 

+50min 

Mix Sircol reagent and 

collagen reference 

standard 

Centrifuge and remove 

supernatant carefully 

Add alkali 

reagent 

(picture obtained 

using 0-50μg 

collagen reference 

standard) 

Assay Reference Images 

Biocolor Ltd. 

Unit 35 

8 Meadowbank Road 

BT38 8YF 

UK 

tel:  +44 (0) 2893 350 258 

fax:  +44 (0) 2893 369 716 

email:  info@biocolor.co.uk 
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Appendiks 7: Protokoller for geling av kollagen 

 

Geler uten fotokjemisk kryssbinding 

1. Bestem utgangskonsentrasjon på kollagen. Hvis kollagen er forhåndsløst, gå til pkt. 5. 

2. Vei ut kollagen og tilsett løsemiddel (20 mM eddiksyre). 

3. Sett til røring i 24 timer for å løse kollagen. 

4. Filtrer løsningen med et 5 µm filter. 

5. Plasser følgende reagenser på is: 

a) Kollagen 

b) 10X PBS 

c) 1 M NaOH 

d) Destillert vann 

 

6. Bestem ønsket sluttkonsentrasjonen og ønsket sluttvolum for kollagen. 

7. Bestem mengden av reagenser som trengs slik at kollagen blir i rett konsentrasjon: 

a) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = �q�&&��w/pw&o�/��w 	×	(��&�q��q�Q)
(�&��w�/��w/pw&o�/��w)

 

b) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	10𝑋	𝑃𝐵𝑆 = 	 ��&�q��q�Q
M�

 

c) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	1	𝑀	𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 	×	0,023	𝑚𝑙 

d) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑑𝐻*𝑂 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 − (𝑠𝑢𝑚	𝑎𝑣	𝑎 + 𝑏 + 𝑐	 + 𝑑	) 

 

8. Bland sammen 10X PBS (b), 1 M NaOH (c) og dH2O (d) i et sterilt rør. 

9. Tilsett kollagen (a) til røret og pipetter opp og ned for å blande. 

10. Fyll kollagenløsningen i ønskede former. Løsningen er stabil i 1 time på is. 

11. Inkubér formen ved 37°C for å sette i gang geling av kollagen. 

12. La formen stå uten lokk over natta (22 timer) før videre analyser. 
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Geler med riboflavin som fotokjemisk kryssbinder 

1. Bestem utgangskonsentrasjon på kollagen. Hvis kollagen er forhåndsløst, gå til pkt. 5. 

2. Vei ut kollagen og tilsett løsemiddel (20 mM eddiksyre). 

3. Sett til røring i 24 timer for å løse kollagen. 

4. Filtrer løsningen med et 5 µm filter. 

5. Plasser følgende reagenser på is: 

a) Kollagen 

b) 10X PBS  

c) 0,15 mM riboflavin 

d) 1 M NaOH  

e) Destillert vann  

  

6. Bestem ønsket sluttkonsentrasjonen og ønsket sluttvolum for kollagen.  

7. Bestem mengden av reagenser som trengs slik at kollagen blir i rett konsentrasjon: 

a) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = �q�&&��w/pw&o�/��w 	×	(��&�q��q�Q)
(�&��w�/��w/pw&o�/��w)

 

b) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	10𝑋	𝑃𝐵𝑆 = 	 ��&�q��q�Q
M�

 

c) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑟𝑖𝑏𝑜𝑓𝑙𝑎𝑣𝑖𝑛 = 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛	𝑖	𝑚𝑔 	×	0,16 

d) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	1	𝑀	𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 	×	0,023	𝑚𝑙 

e) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑑𝐻*𝑂 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 − (𝑠𝑢𝑚	𝑎𝑣	𝑎 + 𝑏 + 𝑐	 + 𝑑	) 

 

8. Bland sammen 10X PBS (b), 0,15 mM riboflavin (c), 1 M NaOH (d) og dH2O (e) i et 

sterilt rør. 

9. Tilsett kollagen (a) til røret og pipetter opp og ned for å blande. 

10. Fyll kollagenløsningen i ønskede former. Løsningen er stabil i ca. 1 time på is. 

11. Bestrål eventuelt formene med Polylux PT polymeriseringsenhet med UVA eller blått lys. 

12. Inkubér formen ved 37°C for å sette i gang geling av kollagen. 

13. La formen stå uten lokk over natta (22 timer) før videre analyser. 
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Geler av glukose med riboflavin som fotokjemisk kryssbinder  

1. Bestem utgangskonsentrasjon på kollagen. Hvis kollagen er forhåndsløst, gå til pkt. 5. 

2. Vei ut kollagen og tilsett løsemiddel (20 mM eddiksyre). 

3. Sett til røring i 24 timer for å løse kollagen. 

4. Filtrer løsningen med et 5 µm filter. 

5. Plasser følgende reagenser på is: 

a) Kollagen 

b) 10X PBS  

c) 0,15 mM riboflavin løst i isoton glukose (5 %) 

d) 1 M NaOH  

e) Isoton glukose (5 %)  

  

6. Bestem ønsket sluttkonsentrasjonen og ønsket sluttvolum for kollagen. 

7. Bestem mengden av reagenser som trengs slik at kollagen blir i rett konsentrasjon: 

a) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = �q�&&��w/pw&o�/��w 	×	(��&�q��q�Q)
(�&��w�/��w/pw&o�/��w)

 

b) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	10𝑋	𝑃𝐵𝑆 = 	 ��&�q��q�Q
M�

 

c) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑟𝑖𝑏𝑜𝑓𝑙𝑎𝑣𝑖𝑛	𝑖	𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑠𝑒 = 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛	𝑖	𝑚𝑔 	×	0,16 

d) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	1	𝑀	𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 	×	0,023	𝑚𝑙 

e) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑖𝑠𝑜𝑡𝑜𝑛	𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑠𝑒 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 − (𝑠𝑢𝑚	𝑎𝑣	𝑎 + 𝑏 + 𝑐	 + 𝑑	) 

 

8. Bland sammen 10X PBS (b), 0,15 mM riboflavin løst i isoton glukose (c), 1 M NaOH (d) 

og isoton glukose (e) i et sterilt rør. 

9. Tilsett kollagen (a) til røret og pipetter opp og ned for å blande. 

10. Fyll kollagenløsningen i ønskede former. Løsningen er stabil i ca. 1 time på is. 

11. Bestrål eventuelt formene med Polylux PT polymeriseringsenhet med UVA eller blått lys. 

12. Inkubér formen ved 37°C for å sette i gang geling av kollagen. 

13. La formen stå uten lokk over natta (22 timer) for videre analyser. 
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Geler av glukose med 5-HMF som fotokjemisk kryssbinder  

1. Bestem utgangskonsentrasjon på kollagen. Hvis kollagen er forhåndsløst, gå til pkt. 5. 

2. Vei ut kollagen og tilsett løsemiddel (20 mM eddiksyre). 

3. Sett til røring i 24 timer for å løse kollagen. 

4. Filtrer løsningen med et 5 µm filter. 

5. Plasser følgende reagenser på is: 

a) Kollagen 

b) 10X PBS  

c) 1 M NaOH  

d) Isoton glukose (5 %) tilsatt 1x10-4 M 5-HMF  

  

6. Bestem ønsket sluttkonsentrasjonen og ønsket sluttvolum for kollagen. 

7. Bestem mengden av reagenser som trengs slik at kollagen blir i rett konsentrasjon: 

a) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = �q�&&��w/pw&o�/��w 	×	(��&�q��q�Q)
(�&��w�/��w/pw&o�/��w)

 

b) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	10𝑋	𝑃𝐵𝑆 = 	 ��&�q��q�Q
M�

 

c) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	1	𝑀	𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 	×	0,023	𝑚𝑙 

d) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑖𝑠𝑜𝑡𝑜𝑛	𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑠𝑒	𝑚𝑒𝑑	5 − 𝐻𝑀𝐹 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 − (𝑠𝑢𝑚	𝑎𝑣	𝑎 + 𝑏 +

𝑐	 + 𝑑	) 

 

8. Bland sammen 10X PBS (b), 1 M NaOH (c) og isoton glukose med 5-HMF (d) i et sterilt 

rør. 

9. Tilsett kollagen (a) til røret og pipetter opp og ned for å blande. 

10. Fyll kollagenløsningen i ønskede former. Løsningen er stabil i ca. 1 time på is. 

11. Bestrål eventuelt formene med Polylux PT polymeriseringsenhet med UVA eller blått lys. 

12. Inkubér formen ved 37°C for å sette i gang geling av kollagen. 

13. La formen stå uten lokk over natta (22 timer) før videre analyser. 

 

Konsentrasjon 5-HMF er bestemt ut i fra hvilken konsentrasjon som kan forventes ved 

sterilisering av isoton glukose ved autoklaverring. 
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Appendiks 8: Protokoll for produksjon av ”sponger” 

 

Kollagen-”sponge” uten fotokjemisk kryssbinding og klorheksidin 

1. Bestem utgangskonsentrasjon på kollagen. Hvis kollagen er forhåndsløst, gå til pkt. 5. 

2. Vei ut kollagen og tilsett løsemiddel (20 mM eddiksyre). 

3. Sett til røring i 24 timer for å løse kollagen. 

4. Filtrer løsningen med et 5 µm filter. 

5. Plasser følgende reagenser på is: 

a) Kollagen 

b) 10X PBS  

c) 1 M NaOH  

d) Destillert vann  

 

6. Bestem ønsket sluttkonsentrasjonen og ønsket sluttvolum for kollagen. 

7. Bestem mengden av reagenser som trengs slik at kollagen blir i rett konsentrasjon: 

a) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = �q�&&��w/pw&o�/��w 	×	(��&�q��q�Q)
(�&��w�/��w/pw&o�/��w)

 

b) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	10𝑋	𝑃𝐵𝑆 = 	 ��&�q��q�Q
M�

 

c) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	1	𝑀	𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 	×	0,023	𝑚𝑙 

d) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑑𝐻*𝑂 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 − (𝑠𝑢𝑚	𝑎𝑣	𝑎 + 𝑏 + 𝑐	) 

 

8. Bland sammen 10X PBS (b), 1 M NaOH (c) og dH2O (d) i et sterilt rør. 

9. Tilsett kollagen (a) til røret og pipetter opp og ned for å blande. 

10. Drypp-tilsett eventuelt NaOH i ønsket konsentrasjon for å justere pH til ønsket verdi.  

11. Fyll 1 ml av løsningen over i hetteglass (10 ml). 

12. Følg ”SOP” for frysetørker.  

13. Hvis ”spongene” skal oppbevares over en lengre periode settes de i kjøleskap. 
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Kollagen-”sponge” med fotokjemisk kryssbinding og uten klorheksidin 

1. Bestem utgangskonsentrasjon på kollagen. Hvis kollagen er forhåndsløst, gå til pkt. 5. 

2. Vei ut kollagen og tilsett løsemiddel (20 mM eddiksyre). 

3. Sett til røring i 24 timer for å løse kollagen. 

4. Filtrer løsningen med et 5 µm filter. 

5. Plasser følgende reagenser på is: 

a) Kollagen  

b) 10X PBS  

c) 0,15 mM Riboflavin 

d) 1 M NaOH 

e) Destillert vann  

 

6. Bestem ønsket sluttkonsentrasjonen og ønsket sluttvolum for kollagen. 

7. Bestem mengden av reagenser som trengs slik at kollagen blir i rett konsentrasjon: 

a) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = �q�&&��w/pw&o�/��w 	×	(��&�q��q�Q)
(�&��w�/��w/pw&o�/��w)

 

b) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	10𝑋	𝑃𝐵𝑆 = 	 ��&�q��q�Q
M�

 

c) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑟𝑖𝑏𝑜𝑓𝑙𝑎𝑣𝑖𝑛 = 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛	𝑖	𝑚𝑔 	×	0,16 

d) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	1	𝑀	𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 	×	0,023	𝑚𝑙 

e) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑑𝐻*𝑂 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 − (𝑠𝑢𝑚	𝑎𝑣	𝑎 + 𝑏 + 𝑐	 + 𝑑	) 

 

8. Bland sammen 10X PBS (b), 0,15 mM riboflavin (c), 1 M NaOH (d) og dH2O (e) i et 

sterilt rør. 

9. Tilsett kollagen (a) til røret og pipetter opp og ned for å blande. 

10. Drypp-tilsett eventuelt NaOH i ønsket konsentrasjon for å justere pH til ønsket verdi. 

11. Fyll kollagenløsningen i egnede former for bestråling. 

12. Bestrål formene med Polylux PT polymeriseringsenhet ved ønsket bølgelengde. 

13. Fyll 1 ml av den bestrålte løsningen over i hetteglass (10 ml). 

14. Følg SOP for frysetørker. 

15. Hvis ”spongene” skal oppbevares over en lengre periode settes de i kjøleskap. 
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Kollagen-”sponge” uten fotokjemisk kryssbinding og med klorheksidin 

1. Bestem utgangskonsentrasjon på kollagen. Hvis kollagen er forhåndsløst, gå til pkt. 5. 

2. Vei ut kollagen og tilsett løsemiddel (20 mM eddiksyre). 

3. Sett til røring i 24 timer for å løse kollagen. 

4. Filtrer løsningen med et 5 µm filter. 

5. Plasser følgende reagenser på is: 

a) Kollagen 

b) 1 M NaOH  

c) Klorheksidin diglukonat (20% w/v) 

d) Destillert vann  

 

6. Bestem ønsket sluttkonsentrasjonen og ønsket sluttvolum for kollagen. 

7. Bestem mengden av reagenser som trengs slik at kollagen blir i rett konsentrasjon: 

a) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = �q�&&��w/pw&o�/��w 	×	(��&�q��q�Q)
(�&��w�/��w/pw&o�/��w)

 

b) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	1	𝑀	𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 	×	0,02	𝑚𝑙 

c) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑙𝑜𝑟ℎ𝑒𝑘𝑠𝑖𝑑𝑖𝑛	𝑑𝑖𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑎𝑡 = Øw/�p&	��w/pw&o�/��w × ��&�q��q�Q
(�&��w�/��w/pw&o�/��w)

 

d) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑑𝐻*𝑂 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 − (𝑠𝑢𝑚	𝑎𝑣	𝑎 + 𝑏 + 𝑐	 + 𝑑	) 

 

8. Bland sammen 1 M NaOH (b) og dH2O (d) i et sterilt rør. 

9. Tilsett kollagen (a) til røret og pipetter opp og ned for å blande. 

10. Tilsett klorheksidin (d) og la blandingen riste rolig på ristebrett i 5 minutter. 

12. Fyll 1 ml av løsningen over i hetteglass (10 ml). 

13. Følg SOP for frysetørker.  

14. Hvis ”spongene” skal oppbevares over en lengre periode settes de i kjøleskap. 
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Kollagen-”sponge” med fotokjemisk kryssbinding og klorheksidin 

1. Bestem utgangskonsentrasjon på kollagen. Hvis kollagen er forhåndsløst, gå til pkt. 5. 

2. Vei ut kollagen og tilsett løsemiddel (20 mM eddiksyre). 

3. Sett til røring i 24 timer for å løse kollagen. 

4. Filtrer løsningen med et 5 µm filter. 

5. Plasser følgende reagenser på is: 

a) Kollagen  

b) 0,15 mM Riboflavin  

c) 1 M NaOH  

d) Klorheksidin diglukonat (20% w/v) 

e) Destillert vann  

 

6. Bestem ønsket sluttkonsentrasjonen og ønsket sluttvolum for kollagen. 

7. Bestem mengden av reagenser som trengs slik at kollagen blir i rett konsentrasjon: 

a) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 = �q�&&��w/pw&o�/��w 	×	(��&�q��q�Q)
(�&��w�/��w/pw&o�/��w)

 

b) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑟𝑖𝑏𝑜𝑓𝑙𝑎𝑣𝑖𝑛 = 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑑𝑒	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛	𝑖	𝑚𝑔 	×	0,16 

c) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	1	𝑀	𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑜𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛 	×	0,02	𝑚𝑙 

d) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑘𝑙𝑜𝑟ℎ𝑒𝑘𝑠𝑖𝑑𝑖𝑛	𝑑𝑖𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑎𝑡 = Øw/�p&	��w/pw&o�/��w × ��&�q��q�Q
(�&��w�/��w/pw&o�/��w)

 

e) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚	𝑑𝐻*𝑂 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚 − (𝑠𝑢𝑚	𝑎𝑣	𝑎 + 𝑏 + 𝑐	 + 𝑑	) 

 

8. Bland sammen 0,15 mM riboflavin (b), 1 M NaOH (c) og dH2O (e) i et sterilt rør. 

9. Tilsett kollagen (a) til røret og pipetter opp og ned for å blande. 

10. Tilsett klorheksidin (d) og la blandingen riste rolig på ristebrett i 5 minutter. 

11. Fyll kollagenløsningen i egne former for bestråling.  

12. Bestrål formene med Polylux PT polymeriseringsenhet ved ønsket bølgelengde. 

13. Fyll 1 ml av den bestrålte løsningen over i hetteglass (10 ml). 

14. Følg SOP for frysetørker.  

15. Hvis ”spongene” skal oppbevares over en lengre periode settes de i kjøleskap. 


