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Arginiini, HPlC-menetelmä, OPA-johdannainen
Avainsanal -

Arginiini kuuluu elimistö11e vä1ttämättömiin aminohappoihin. Se on hyvin
typpipitoinen, ja sen tehtäviin kuuluu toinia haavojen paranenisessa, ruu-
miinpainon ylläpidossa, loukkaantuneen elimen hengissäpidossa ja elimis-
tön typpilastin poístossa ureasyklissä. Arginiinista nuodostuu pienissä
valtimoissa si.trullíinia ja typpioksidia (N0), joka relaksoi sileää li-
haksistoa ja täten alentaa verenpainetta.

LT Jyrki Penttisen tutkimukseen 'r1-arginiini ja korkea verenpaine" liitty-
en oli tänän työn tarkoituksena kehittää nopea ja luotettava HPtC-menetel-
mä plasman arginíinípitoisuuden määrittämiseksi. Tämän lisäksi o1i pieneh-
kön imeytynistutkimuksen (3 koehenkilöä) perusteella selvittää määritysme-
netelmän soveltuvuutta.

Yliopiston apteekin arginiinihydrokloriditableteille tehtiin Euroopan far-
makopean mukainen hajoamískoe, jakelutarkkuus, lujuus- ja annosvaihtelu-
nääritys sekä USP XXIII:n mukainen liukenemiskoe. Tabletteja käytettiin
ímeytymiskokeessa .

Aninohappojen HPlC-näärityksiä on tehty rutiininomaisesti jo parikymnentä
vuotta. Nopeaa ja luotettavaa menetelmää etsittäessä päädyttiin arginii-
nista valmistetun OPA-johdannaisen määrittäniseen, koska OPA-johdannaisen
valmistaminen manuaalisesti on nopeaa.

Tabletit täyttivät farmakopean vaatimukset. Arginiinin liukeneminen table-
teista (6 kpl) oli epätasaisasta: 15 - 45 minuuttía.

Arginiini saatiin erotetuksi muista aminohapoista riittävän hyvin sopivan
gradienttiajon avu1la, jolloin kokonaisajoaika o1i 55 minuuttia, eluent-
ti A sisälsi fosfaattipuskuría (pH 6,82) 98 %, metanolia I % ia tetrahyd-
rofuraania 7 %, sekä eluentti B fosfaattipuskuria (pH 6,82) 35 % ja meta-
nolia 65 %. Sisäisenä standardina käytettiin homoseriiniä, jonka vakiopi-
toisuuteen (10 pglml) suhteutettuna arginiini- ja sitrulliinipitoisuus
saatíin määritetyksi.

Imeytymiskokeessa nautittiin 2070 mg arginiinihydrokloridia, ja imeytymi-
nen oli riittävän täydel1istä (tavoite o1i 30 % argíniinipitoísuuden kas-
vu plasnassa). Plasman argì,niinipitoisuus kasvoi noin 100 % jokaisella
koehenkilö11ä mutta sitrulliinipitoisuus eí noussut yhtä huomattavasti.

Menetelmänetsintä oli onnistunut 1. Yliopiston apteekin laitteistolla
pystytään määrittämään plasman arginiinipitoisuus riittävän tarkasti.
Toisettavuus oli melko hyvä (arginiinille 2,6t+ % c.v. suhteutettuna
homoseriinin piikin pinta-a1aan, n = 10). Jatkotutkirnuksissa voidaan
keskittyä arginiinin farmakokinetiikan tutkiniseen järjestämä11ä riit-
rä an mo n ta na t teen toaJ ankoh ta 2 tunn1 n ato II1
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