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Tämän erikoistyön kokeellisen oslon tavoitteena oli tutkia Caco-2 eläinsolumallin sovel tuvuutta
fi.rosemidin imeytymisen mallintamiseen sekä mahdollisuutta edistää furosemidin kulkeufumista
soluvilj elmien läpi erilaisten kitosaanilaatujen avulla. Caco-2 soluvilj elmät ovat ihmisen paksusuolen
syövästä eristetfy solulinj 4,, jota käytetä¿in vleisesti mallintamaan suolen epiteelisolukko a.
Furosemidin on todettu imeytyvän pääasiallisesti ruoansulatuskana van alkuosista J a sen rmeytyminen
suoliston distaalisemmista osista on hyvin vähäistä. Kitosaaneilla on havaiffu olevan sekä
mukoadhesiivlsla, että imeyfymistä edistäviä ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia hyödyntäen
saattaisi olla mahdollista valnistaa sellainen lääkevalmi51s, Joka vapauttaisi lääkeainetta säädell
ruoansulatuskanavan alkuosista soveltuisi ruoansulatuskanavan

ysti
Ja siten loppuosista imeyfymättömien

lääkeaineiden valmistemuodoksi. Caco-2 soluilla havaittiin huomattava fruosemidin kulkeutumisen
nopeutuminen kitosaanien toimiessa imeytymisen edisteinä. Myös soluviljelmisn mtegriteetin
seulaamlseen kä¡etyn radioaktiivlsen merkkiaineen Itoc l-mannitolin kulkeutuminen lisääntyi
kitosaanien vaikutuksesta. Hydrofiilisen mannitolin kulkeutumisen lisäåintymisen katsotaan olevan
merkkinä kasvaneesta tiiviiden liitosten läpäisevyydestä, sillä mannitoli kulkeutuu epiteelikerroksen
läpi pääasiassa parasellulaarisesti Fwosemidin kulkeutumisen nopeutuminen tulkittiin siten myös
lisääntyneeksi parasellulaariseksi kulkeutumiseksi tiiviiden liitosten aukeamisen seurauksena.
Tutkimuksessa käytettiin nelj aa erilaista kitosaanilaatua verraten niiden vaikutuksia furosemidin
kulkeutumiseen kitosaanien tärkeimpien ominaisuuksien; asety laatioasteen, moleþylipainon sekä
kiteisyysasteen kannalta. Matala asetylaatioaste oli 1 5% Ja korkea 5-J 5%. Molekyylipainot
luokiteltiin korkeisiin t20- kDa Ja mataliin 1 20 kDa. Kiteisyysasteeltaan suuna olivat mikrokiteiset
kitosaanit (MCch) a preru muokkaamaton kitosaani (ch). Kaikkien kitosaanilaatujen havaifiiin
edistävän furosemidin kulkeutumista Caco-2 soluviljelnässä. Kitosaanit kasvattivat fi.lrosemidin
näennäisten permeabiliteettivakioiden (P"oo) arvot keskimäåirin 2 ,5 kertaisiksi Voimakkain vaikutus
havaittiin matalan asetylaatioasteen omaavalla mikrokiteisellä kitosaanilaadulla I 0l120. Taman
MCCh havaittiin kuitenkin afüeuttavan pitkittyneen aleneman soluvilj elmien sähköisessä vastuksessa
(TEER -arvot) j arveltiin olleen vaikutuksiltaan toksinen. Soveltuvimmaksi furosemidin
imeytymisen edisteeksi todettiin MCCh 26/L 50 Jonka moleþylipaino sekä asetylaatioaste olivat
korkeat. Tama MCCh oli melko voimakas imeytymisen ediste, joka on todettu vaikutuksiltaan
palautuvaksi sekä et-toksiseksi. Matalamol eþylipainoi sen MCCh havaittiin edistävän ñ¡ro semidin
kulkeutumista valn suurimmalla pitoisuudella, mutta aiheuttavan voimakkuudeltaan muiden MCCh
kaltaisen vaikuhlksen. Matalan moleþylipainon omaavan MCCh:n vaikutukset olivat palautuvia
soluviljelmien såibköisen vashrksen kehittymistä mittaavassa reversiibeliyskokeessa

Ja solut olivat
elinþþisiä kokeiden Jälkeen suoritetussa Trlpan blue -vfiåiyksessä. Kitosaanien kiteisyysasteella
todettiin, aikaisempaa tutkimusta tukien, olevan vaikutusta kitosaanin liukoisuuteen, sillä Ch liukeni
huomattavasti MC Ch huonommin pH: ssa 5r5 Muokkaamattoman kitosaanin fi.rosemidin
kulkeutumista edistävä vaikutus oli verraten voimakas Ja sen käyttöä raj oittavaksi tekij äksi
nimettiinkin huono liukoisuus. Furosemidin imeyfymisen aktiiviselle tai passiiviselle mekanismille el
saatu vahvistusta + 40c:ssa suoritetuissa þLnäkokeissa, sillä sekä hydro fiilisen merkkiaineen
maruritolin, että fi.rosemidin kulkeutuminen våihentyi, eikä MCCh :n imeytymistä edistävää vaikutusta
havaiftu lainkaan. Kulkeutumisen våihentymisen arveltiin johtuneen vleisestä moleþylien
hidastuneesta liikkeestä sekä tiiviiden liitosten toimintaan liittyvästä mahdol lisesta aktiivisesta
mekanismista, jonka toiminta vähenfyy
seurauksena.
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