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Tutkielman kirjallisessa osassa käsitel}ä¿in maha- ja pohjukaissuolihaavan
syntyä sekä Iääkeaineita, joilla se voidaan parantaa tai estää. Haavauman
syntymismekanismia ei ole varmuudella pystytty selvittåimitän. Mahalaukun
tai pohjukaissuolen haavan aiheuttavat endo- tai eksogeeniset aggressiivi
set tekijät. Niiden vaikutusta usein lisäåi limakalvon puolustusnekanismin
heikkeneminen. Endogeenisistå aggressiiviståi tekijöistä tärkeimmät ovat
limakalvon erittåilnät happo ja pepsinogeeni. Helicobakter pylori -infektio
ja antipyreettiset analgeetit ovat tärkeirunåt ulkoiset tekijät peptisen
haavan synnyssä. Hapon osuus haavauman synnyssä on keskeinen. Läåiketera-
piassa on keskitytty neutraloimaan mahan happo miedoilla emäksilIä tai
eståimään parietaalisolun hapon eritys. Hapon eritys voidaan estååi salpaa-
malIa stimulointia välittêlvät muskariini- tai histamiini2-reseptorit tai
est¿imällä solun protonipumpun, H+/K+-ÀTPaasin toiminta. Peptinen haava on
onnistuttu parantanaan tehokkaasti eståimäIlä hapon eritys, mutta sen uu-
siutuminen on oIlut yleistä. Haavauman syntyä edesauttaa limakalvon puo-
lustusmekanismin heikentyminen. Sen sääte1yä ei tunneta, mutta on osoitet-
tu, että prostaglandiinit moduloivat puolustusmekanismeja. Lääketerapiaan
on tuIlut nk. limakalvon suojaaineita. Nåille kaikille on yhteistä prosta-
glandiinivålitteinen puolustusmekanismien avustaminen. Sukralfaatti ja
kolloidinen vismuttisubsitraatti (CBS) muodostavat lisäksi suojaavan ker-
roksen linakalvon pääIle. H. pylorj -infektion on osoitettu olevan tärke
tekijä peptisen haavan uusiutu¡nisessa. Bakteeri-infektion hoitoon on käy-
tetty antibiootteja ja CBS:a.

Tutkielman kokeellisessa osassa käsiteIIä¿in kliinisesså koevaiheessa ole-
van mahahaavalääkkeen nitekaponin solunsisåistä jakautumista pohjukaiss
Ien epiteelissä. Nitekaponi on perifeerinen COMT-inhibiittori, joka suoj
nahan limakalvoa asetlrylisalisylihapon ja etanolin aiheuttanaa 1Ímakalvo-
vauriota vastaan. Nitekaponi stimuloi pohjukaissuolen HCO3--eritystä i1-
meisesti COMT-inhibitiosta aiheutuval Ie dopamiinipitoisuuden nousul Ia.
SelkeËi¡nmåin kuvan saamiseksi nitekaponin vaikutusmekanismista selvitettiin
sen jakautuminen pohjukaissuolen epiteelissä. Tätå varten kehitettiin me-
netelmä rotan pohjukaissuolen epiteelin eriståimiseksi ja soluorganellien
fraktioimiseksi. Epiteelin soluorganellit fraktioitiin viiteen fraktioon;
tuma-, nitokondrio-, kalvosto-, mikrosomi- ja solulimafraktioon. Frakti-
oínnin onnistuminen arvioitiin analysoimalla fraktioituj en organellien
tunnistinents]ryrmien aktiivisuudet eri fraktioista. Nitekaponin jakautumis-
ta fraktioihin tutkittiin antamalla radioaktiivisesti leimattua nitekapo-
nia rotalle ja mittamalla sen pohjukaissuolesta 30 min kuluttua fraktioi-
den radioaktiivisuudet. Kudoshomogenaattiin saatiin 0,13å Iääkkeen koko-
naisradioaktiivisuudesta, joka oli påiäasiallisesti solulimafraktioissa.
Tåstä voidaan påiäteIlå, että nitekaponi tunkeutuu vähäisessä määrin pohj
kaissuolen epiteeiiin, jossa se eståiå liukoisen COMT:n toimintaa. Jåiä kui
tenkin epåselväksÍ, onko sillå yksin merkitystä nitekaponin suolen lima-
kalvoasuoj aavassa mekanismissa.
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