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Nalidiksiinihappo (NA) on kinoloniantibiootteihin kuuluva lääkeaine, jolla on antimik-l
robista tehoa lähinnä vain gram-negatiivisiin mikrobeihin. Sen yleisimpia kayttoindikaa-
tioita ovat akuutit ja krooniset virtsatieinfekfiot varsinkin silloin, kun infektion aiheuttava
mikrobi on muodostanut resistenssin muille käytössä oleville antibiooteille. Nalidiksiini-
hapon käyttö on nyþään kuitenkin melko vähäistä johtuen siitä, että markkinoilla on nyt
selvästi laajakirjoisempia antibiootteja sekä siitä, että resistenssin kehittyminen on nopeaa
ja fototoksisista sivuvaikutuksia esiintyy.

Fototoksiset reaktiot ovat olleet eräs lähtökohta tutkimuksille, joissa selvitellään va-
lon vaikutuksia nalidiksiinihappoon. Valokemiallisten reaktioiden syntymekanismista ei

ole täyttä varmuutta, vaikka monia erilaisia teorioita onkin esitetty. Eritt¿in todennäköi-
senä pidetään ainakin singlettihapen osuutta tällaisten reaktioiden syntyyn. Säteilytysko-
keita on tehty sekä korkeapaineista että keskipaineista elohopealamppua käyttäen sekä

hapekkaissa että hapettomissa olosuhteissa ja osa syntyneistä hajoamistuotteista on eris-

tetty ja identifioitu.
Valokemiallisissa kokeissa pyrittiin selvittämään nalidiksiinihapon valokemiallisen

hajoamisen kinetiikkaa ohutkerroskomatografian avulla, silla kinetiikkaa käsitteleviä
tutkimuksia ei ol.e juurikaan kirjallisuudesta löydettävissä. Näyteliuoksia (0,3 mglml,0,4
mg/rylja 0,5 mglml NA/96 %F;IO}ì) säteilytettiin korkeapaineisella elohopealampulla
sekä termostoidussa (25 oC,30 oC, 35 oC ja 40 oC) ettåi ei-termostoidussa ympäris-
tössä. Applisoinnin jalkeen levyt ajettiin ajoliuoksella, joka koostui l0 o/o:sesta

ammoniakkiliuoksesta, kloroformi sta j a 96 o/o 
: sesta etanoli sta tilavuussuhtei ssa

1,5:3,5:4,8. Nalidiksiinihapon kvantitatiivinen määritys suoritettiin25T nm aallonpituu-
della kayttamällä HPTLC-levyjen mittauksiin Camagin (Cats versio 3.1l. ja myöhemmin
versio 3.14.)ja Zeissin densitometrejä. Kinetiikkaa käsittelevien tutkimusten lisäksi seu-

rattiin hajoamistuotteiden, joita syntyi säteilyn vaikutuksesta useita, muodostumista tar-
kastelemalla TlC-levyj ä UV-lampun valossa.

Vakiolämpötilassa nalidiksiinihapon valohajoaminen poikkeaa pitoisuudessa 0,4
mglrril kahdesta muusta tutkitusta pitoisuudesta hajoten selvästi naitä kahta hitaammin.
Saattaisi olla, että juuri tämä pitoisuus olisi kriittinen esimerkiksi jonkinlaisen tavallista
pysyvämmän kompleksirakenteen muodostumiselle nalidiksiinihapon ja jonkun valoha-
joamistuotteen välillti tai liuotinmolekyylien nalidiksiinihappomoleþylien ympärille syn-
nyttämän esteen muodostumiselle, jolloin säteilyn pääsy kosketuksiin nalidiksiinihapon
kanssa vaikeutuisija hajoaminen hidastuisi. Koska vapaata näyteliuoksen lämpenemistä

ei pääse tapahtumaan, kriittinen pitoisuus olisi juuri tuo 0,4 mg/ml Sen sijaan ei-termos-
toidussa ympäristössä liuoksen vapaasta lämpenemisestä johtuen hidastunutta hajoamista
tapahtuisi vasta suuremmissa pitoisuuksissa (0,5 mglml)
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