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LDL:n hapethrmisella on todettu olevan yhteyttä monien sairauksien syntyyn.
Hapettuminen on vapaaradikaalireaktio, jossa LDL:n monityydyttymättömät rasvahapot
hapettuvat. Hapettumista alkaa tapahtua, jos LDL:ää suojaavien antioksidanttien, etenkin
E-vitamiinin, måüirä elimistössä ei ole riittavä.

T¿im¿in tutkimuksen tarkoitus oli löytää menetelmåikombinaatio, jolla saataisiin luotettava
kuva ihmisen LDL:n hapettumis esta in vitro.Lisäksi tutkittiin pakastamattomasta ja
pakastetusta plasmasta eristetyn LDL :n hapetustaipumusten välisiä eroja.

Kahdeksan terveen koehenkilön kokoverinäytteistä erotettiin plasma, joka jaettiin kahteen
erään. Toinen eristä pakastettiin ja toinen säilytettiin jääkaapissa .24h:n jälkeen LDL
eristettiin plasmasta nopealla pystysuoralla tiheysgradienttiultrasentrifugaatiolla.

LDL:¿iä hapetettiin in vitro kupari-ionien (Cuz+¡ awlla ja sen proteiini- ja lipidiosassa
tapahtuvia muutoksia seurattiin mittaamal la hapetusreakf iossa syntyneitä väli- j a
lopputuotteita neljällä eri menetelmällä. Spektrofotometrisellä menetelmällä mitattiin
konjugoituja kaksoissidoksia sisältävien lipidihydroperoksidien muodostusta.
Lipidihydroperoksidien hajoamistuotteena syntyviä aldehydejä määritettiin epäsuorasti
fluoresenssin avulla. Malondialdehydi ja muut tiobarbituurihapporeaktiiviset yhdisteet
määritettiin fluorometrisesti tiobarbituurihappomenetelmällä. Haihtuvat aldehydit
mitattiin automaattisella headspace-kaasukromatografiamenetelmällä

Tiheysgradienttiultrasentrifugaatio osoittautui nopeaksi ja spesifiseksi plasman LDL:n
eristysmenetelmÈiksi, joka voisi soveltua myös suurempien koesarjojen analysointiin.
LDL:n hapettumisen kaikkia vaiheita (viive-, lisääntymis- ja hajoamisvaihe) ei saatu
jokaisella menetelmllä näkyviin. LDL pystyi rasvaliukoisten antioksidanttiensa
vaikutuksesta vastustamaan hapettumista keskimäärin I h l7 min. Fluoresenssimittausten
perusteella LDL:n proteiiniosassa tapahtui hapetuksen aikana jatkuvia muutoksia.
Haihtuvista aldehydeistä eniten syntyi n-6 rasvahapoista peräisin olevaa heksanaalia.
Propanaalia syntyi eniten hapetusreaktion alussa. Tästä voitiin påiätellä LDL:n sisältävän
n-6 rasvahappoja enemmåin kuin n-3 rasvahappoja, mutta n-3 rasvahappojen silti
hapetluvan helpommin. Pakastetusta j a pakastamattomasta plasmasta eristetyn LDL:n
hapetustaipumusten välillä ei havaittu minkään menetelmän osalta tilastollisesti
merkitseviä eroja (p < 0,05).
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