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Tüvistelmä. . Referat
LäâkekehityKessä on alettu künnittää enemmåin huomiota rakenneaKüvisuustutkimusten lisäksi sühen,

miten lääkeaineet läpiüsevät solukalvoja etimistössli. Solukalvo on fosfolipidien muodostama kaksois-
kerros, jossa on lisâksi proteüneja. Fosfolipidien rakenne ja solukalvon syvyyssuunnassa muuttuvat
ominaisuudet (hydrofiiliset alueet ja nüden välissä oleva hydrofobinen alue) vaikuttavat lääkeaineiden

soluk¿lvon läpäisyyn. Lääkeaineiden kuljetus solukalvon läpi tapahtuu pääasiallisesti passiivisen dif-
fuusion avulla. Passüvisen difñ-rusion edellytyksenä on, ett¿i lääkeaineet jakautuvat solukalvoon.
Lääkeaineiden jakautuessa solukalvoon lääkeaineiden ja solukalvon välille voi muodostua elekt¡o-
staattisia, hydrofobisia ja vetysidosvuorovaikutuKia. Lääkeaineiden fysikaalis-kemiallisista ominai-
suultsista lipofülisyys, molekyylikoko, vetysidosten muodostamiskyky, molekyylin muoto ja varaus

vaikuttavat, miten lääkeaineet jakautuvat solukalvoon.

Lääkeaineiden solukalvojen läplüsyn ennustamiseksi on kehitetty erilaisia in vitro -imeytymis- ja

-jakautumismalleja. Lääkeaineiden jakautumista solukalvoon on ennustettu muun muassa l-oltanoli-
vesijakautumisvakion, FlPlC-käänteisfaasinestekromatografian, liposomijaþutumismallin tai IAM-
kromatografisten faasien avulla. IAM (=J¡¡¡¡sSilized Artificial Membrane) on solukalvon fosfolipidejä
jäljittelevâ stationä¿irifaasimateriaali FlPlC-kromatografiassa. IAM-kolornit on valmistettu nün, ettåi

fosfolipidejä tai fosfolipidianalogeja on sidottu kovalenttisesti aminopropyylisilikaan. Jakautu-
mistutkimuksissa lAM-faasin fosfolipidinä on käytetty fosfatidyylikolünia tai sen analogeja, joissa
polaarinen ryhmä on sidottu joko esteri-, eetteri- tai fosfoesterisidoksella rasvahappo- tai hülivety-
ketjuihin. Silikapartikkelien vapâat propyyliamiinit on sidottu C3- ja C10-hiiliketjuilla (endcapping).

Erikoistyössâ tutkittiin nestekromatografisesti 14 lääkeaineen retentiota lAM.Pc.DD2-stationä¿iri-
faasiin pH:n funKiona ja verrattiin saatuja lAM-kromatografisia retentiotekijöitä aikaisemmin
IAM.PC.DD-faasilla määritettyihin retentiotekijöihin. Tutkimuksessa oli tarkoituksena selvittäâ kemi-
allisten vuorovaikutusten, erityisesti vetysidosten merkitystä lääkeaineiden retentioon IAM-faasün.
IAM.PC.DD2-faasin fosfolipidianalogin rakenne eroaa IAM.PC.DD-faasista siten, etlåi IAM.PC.DDz-
faasissa on glyseroliranka, johon on sitoutunut kaksi rasvahappoa esterisidoksella, kun taas
IAM.PC.DD-faasissa on vain yksi hülivetyketju, joka on sitoutunut fosfoesterisidoksella fosfaat-
tiryhmään. IAM.PC.DD2-faasissa olevat esterisidosten happiatomit voivat muodostaa vetysidoksia
vetysidosluowttaj ien kans sa.

IAM-kromatografisten retentiotekijöiden perusteella lääkeaineet jakautuvat lAM-faaseihin myös ioni-
soituneena. Karboksyyliryhmän sisältävillä lääkeaineilla ionisoituminen pienentâä huomattavasti nü-
den retentiota lAM-faasiin. Emåiksisten lääkeaineiden ionisoitumisella on pienempi vaikutus reten-
tioon. Verrattaessa eri lAM-faaseja keskenään IAM.PC.DD2-faasilla määritetyt retentiotekijät olivat
suuremmat kuin IAM.PC.DD-faasilla mäliritetyt. Eri IAM-faasien retentiotekijöiden eroa selitettün
usean muuttujan regressioanalyysillä, josta ei löytynyt eroa eri lAM-faasien retentiota selittâvissä
muuthrjissa. Suurempien retentiotekijöiden oletaan johtuvan IAM.PC.DD2-faasin hydrofobisemmasta
luonteesta, tiheydestä tai vetysidosvuorovaikutuksista. Regressioanalyysistä saatujen tulosten perus-
teella lipofiilisyys lisää ja ionisoitunut karboksyyliryhmä pienentää lääkeaineiden retentiota molempiin
IAM-faaseihin.
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