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Fosfolipidimenetelmät antavat mahdollisuuden no-peaan'þglpqT.n* Û"i:!it3]H suurten

ia:ifruii"ryn-i"" ominaisuuksien setvittämis"en Vhteist¿i f<*-foliprdrmryPtp+l: on mäåiritys-

ã*uftæi¿än ja käyætuivien fosfolipidijohdosten muunneltavuus, mikä lisåiä fosfolipidimene-

telmien soveliwuútakuvaamaan 
"iituiîra 

biologisia tapahtumia Niillä voidaan ennustaa lääke-

uioã¡ãão ñV¿t"f"Ui*"¿rn lisät$i mytis yksinkeftaisia farmakokineettisiåi- parametrejä" h9gt
;i" j.d;tú.-ira j"ui.tóÁiriã-"trii"irqg'to^ Fosfolipìdimenetelmin saadut jakautumisvakiot

õiñ htin rry.írorouisãt<si paramerikri taak*in"i¿en rakenne-vaikutus- tai rakenne-aktiivi-

suussuhdetutkimulsiin LipoËomiækniikan vahvuuksisF Pq-as on sen muunneltavuus'

Koosûmukseftaan eliaisiailiposome¡a on tretppo !9hglia inaaritytrse!.9"utprylta" Termody-

ñ;"ük k*t, joissa seutaiaan miiutoksia rosrotipiairaasissa lämpötilan funktiona ovat

my6 liposomeilla;rhõlldi-"'Mtör pnã voidaari muutella milæirajattomasti. Yhdisteille

,fridá'*tfitt¡a¡õt ãiiporót"eilún jäkaurumiskerroin tai permeabiliæettivakio. Kromatogra-

¡;ñ fufriipi¿¡mär"Lråi;;uh;u,ir ja samatla niiden heikkous ovat fosfolipidianalogeista

valmisætut fa¿sil Nii[ä mäâritys on nóp""" ju helppoa Kuiænkin esimerkiksi kromafografias-

sa usein v¿iltt¿imätön;rg*ttËíliù.tt¡"i* li'ravr.itijg-gngelma eih¡in elimisti¡sslikä¿in ole ase-

i""iriüia. ùvo* rruup"riirtro Èorónni* nai."t.uttdollisei eroavaisuudet muodostavat gngel-

man. IAM-søtion¿Uiifaasit ovat vain puolikkaan fosfolipidikaksoiskalvon paksuisia, -i!çi
jãtäéhaaLr"i"ãiõ;-"iihi"lutuqtu*ir"n vãsi kuviællá olevan erilaisa kúin fosfolipidiÌ<ak-

soiskerrokseen. IAM:krd;ög.n."t reæntiotekijät ja liposomeihin jakautuminen korreloivat

kuiænkin hyvin.

Soluviljelymenetelmåillä tuotetut epr- j¡ endoteelisolukot ovat varteenotettava vaihtoehÛo eliün-

kokeiden lisäksi 
"tiluiriiru 

ru¿orrilruju erinuuä tehdyille kgfeille, T¿it,t¿i 
yhteydessä käsitellyil-

îl'c^ilz -ioruiirulu-gvßò:llaon *óniá **unlaisiâ morfologisia ja entsyTaalqsiaominai-

suuksia kuin niiden-¿|Ëp"räñd;;ãñ soluilla. Yhden solukenõksen paksuisessa solukossa

on havaittavissa soluþni¿ifi""t tüuiit liitokset ja hyvin harvat huokoset Cacn-2 -soluissa on

Ñor zuolen epiteeliile ominaisia milcrovillukõia Ê,ntsyymeistä Caco-2 -soluissa tavataan suo'

iiffi liil*åìiÏi,rri" ä"cyy*ã¡à tuæn alkaliinifosfota¿sia, sukraasi-isomaløasia ja qinq 
.

peptidaasia BVfEC:ssiãiäî"di t"Væ ¿[¿ii¡fosfataasia" gqmmagl-ututnyyli!^peptidaasia ja

ñä;ä,*lËãinairtr fakrori vIIt -antigeeniä. soluviljãmtissã kasvaneilta soluilta kuiæn-

h;tÑ1uu elimisttxø éfi-J" 
"r¿.æ"tisohijen 

viilittöma$¿| låiheisyydessä olevien hermotr¡k-

sen, verenkiertoelinten ¡a t itrasæn v ai kutukset sol ukon t'oimintaan.

Aikr - D.tum

t2.2.1996

Opp¡!¡n. - Ltroåmn6

Farmaseuttinen kemia

Tyðn n¡m¡ - Arbül.t! t¡lrl

Solukalvomallit lääkeaineiden biologisten kalvojen läpiüsyn ennustajina

T.t¡¡t - FÕd.n.rc

Anu Liisa Pulli

Ticd.kuntr/Osrslo - Frkult VSckt¡on

Maæmaatti sl uonnontieteel linen

Siwmltrt - Sidornttl
52+3

Tvón l.i¡ - Arù.t.t ôrt

Pro gfadu -tutkielma

Lr¡þr - lnsl¡tution

Farmasian

I 88 t 0384OT- 1 2/667 I /rds


