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Kidallisessa osassa on tehty kirjallisuuskatsaus tulehduksellisissa suolistosairauksissa kåyte-
tyist¿i låilikeaineista sekä niiden vaikutr¡smekanismeista. I-¿ihteinä on låihinnä k¿iyt€tty eri tyO
ryhmien kliinisten tutkimusten tr¡loksia. Kirjallisessa osassa käsitelläân yleisimmin käytettyjä
là¿ikeaineita kuæn aminosalisylaatæja, glukokortikoideja ja immunosupressiiveja ryhmitüiin.
Lisäksi kåisitelläåin muita ha¡vemmin k¿iytettyjä l¿i¿ikeaineita, joista saattaa nyþklisityksen mrr
kaan olla hyötyä tulehdulcsel I isten suoli stosai rauksien hoidossa

Kokeellisessa osassa k¿isitell¿i¿in erikoistytiø, jossa on tutkittu OR-1364:n vaikutuksia rotan
paksusuolen permeabiliteettiin. OR-1364 (3-((3-syanofenyyli)metylæni)-2#Wntaanidioni)
on Orion-Farmos Låüiketeollisuuden kehittämä prekliinisessä tutkimusvaiheessa oleva varsin
lupaava låüikeaine tulehduksellisæn suolistosairauksien hoitoon. Erikoistyön ørkoituksena oli
tutkia miten OR-1364 vaikuttaa rotan paksusuolen permeabiliteettiin sekÉi selvittäåi" johtuuko
OR-1364:n suoliston limakalvoja suojaava vaikutus osittain permeabiliteetin vähenemisestä.

Koe-elåiinmalleina kåiytettiin suolen permeabiliteetin mittaamiseen suhteellisen våihåin k¿iytettyä
Evans Blue-menetelmåiä sekä yleisempåiä perfuusiomenetelm¿¡¿i, jæsa mitataan radiæktiivisen
kromin puhdistumaa verenkierrosta paksusuoleen. Evans Blue-menetelmåillä tutkitaan l¿ihinnåt
verisuonten permeabiliteettia ja perfuusiomallilla saadaan paremmin selville limakavon epitæ
lisolujen permeabiliteetin muutokset Molemmissa malleissa kokeellinen vaurio paksusuoleen
aiheutettiin etikkahapoll4 jonka todettiin selvåisti lisliävän paksusuolen permeabiliteettia

Kummallakaa¡r menetelmåillä tutkittaessa OR-1364 ei tilastollisesti estänyt etikkahapon aiheut-
tiamaa verisuonten eikä epiteelisolujen permeabiliteetin lisåiåintymistil EtikJ<atrapon anqiosta
paksusuoleen erittyvåin liman m:iliriu ja sen radioakiivisuutta sekä itse kudoksen radioaktiivi-
suutta tutkittiin my(x perfuusiomenetelmän yhteydessä, mutta nliissäkåüin mittauksissa ei hæ
vaittu eri ryhmien v¿ililH muutoksi4 jotka olisivat olleet tilastollisesti merkittäviä. Terveiden
rottien ryhm¿in ja kontrolliryhm¿in v¿ilillä paksusuolen permeabiliteetissa havaittiin selvä tilas
ûollinen ero kummallakin menetelm¿illä tutkittaessa joten voidaan olettaa, ettåi itse menetelmät
ovat toimineet hyvin. Evans Blue-menetelmä suoriteniin kokonaisuudessaan kolme kertaa
koeaikataulua ja menetelmåiä hiukan muuttaen ja perfuusiomenetelmä suoriteniin kaksi kertaa.
Tulosten samankalAisuuden perusteella voidaan todeta että molemmat menetelmät olivat
suhteellisen hyvin toistettavissa ja efilt molemmat menetelmät soveltuvat hyvin täm¿in tyyppi-
seen tutkimukseen.

T¿im¿in tutkimuksen perusteella voidaan todeüa, euä OR-1364:n suoliston limakalvoa suojaava
vaikutus ei johdu permeabiliteetin lisåiäntymisen estämisestil
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