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Tiivistelmä Referat Abstract

Työn tarkoituksena oli selvittää erään aryylialkyyli-imidatsoleihin kuuluvan yhdisteen

enantiomeerien N-glukuronida¿tiota ihmisen, koiran ja rotan maksamikrosomeilla sekä

kloonatuilla ihmisen UDP-glukuronosyylitransferaasi-isoentsyymeillä. Tavoitteena oli
kehitt¿i¿ sopiva nestekromatografinen analyysimenetelmä syntyvien glukuronidien luotet-

tav aan identifi oimiseen ja kvantitoimiseen.

Muodostuneet glukuronidit analysoitiin nestekromatografisesti kä¡täen käänteisfaasi-

tekniikkaa ja ultraviolettidetektointia. Glukuronidien kvantitointi perustui leimatusta raC-

UDPGA:sta (raC-uridiinidifosfaattiglukuronihappo) peräisin olevan radioaktiivisen leiman

detektointiin radiokemiallisella detektorilla. Leimatun glukuronidin ainemåüirä suhteessa

sen piikin pinta-alaan radiokemiallisella detektorilla on sama kuin lisätyn '4C-UDPGA'n
ainemäärä suhteessa radiokemiallisen detektorin ilmaisemaan taC-UDPGA:n ja leimatun
glukuronidin piikkien pinta-alojen summaan.

MPV-1743 AIII:n enantiomeerien MPV-2088 AI:n ja MPV-2089 AI:n Michaelis-Mentenin
entsyymikinetiikka määriteuiin ihmisen maksamikrosomien avulla. MPV-2088 AI.n K,n-

arvoksi saatiin 16,3+1,3 pM ja V**-arvoksi 505,6+1,5 pmol/(min'mg prot). Vastaavat

arvot MPV-2089 Al:lle olivat 14,0+1,5 pM ja 288,3+7,4 pmol/(min'mg prot).

Samansuuruisten entsyymikineettisten parametrien perusteella enantiomeerien glukuroni-

daatiossa ei havaittu juurikaan eroa ihmisen maksamikrosomeilla eikä glukuronidaatio

tapahtunut erityisen stereoselektiivisesti. Pienten K, -arvojen perusteella glukuronidaatiota
katalysoivien isoentsyymien affiniteetti yhdisteisiin näyttäisi olevan suuri. Ihmisen

UGTIA6- ja UcTlAg-isoentsyymeillä glukuronideja ei muodostunut detektorilla
havaittavia määriä.

Koiran maksamikrosomien glukuronidaatiokyky ja sita kuvaavat entsyymikineettiset

tunnusluvut måiäritefiiin käyttäen substraattina rasemaattiseosta (MPV-1743 AIII)
enantiomeerien huonon saatavuuden takia. Reaktionopeuden selvittämiseksi määritettiin

suoran yhtälö lineaarisille substraattikonsentraatiopisteille (ad 3mM, koska suuremmilla
pitoisuuksilla reaktio inhiboitui). Yhtälön vakion arvon avulla, joka vastaa Vru*/ K. -
suhdetta pienillä substrattipitoisuuksilla, saatiin estimoitua koiran maksamikrosomien

entsyymiaktiivisuus. Suhteen arvo 0,285 pll(min'mg prot) on noin tuhat kertaa pienempi

kuin enantiomeerien vastaavat arvot ihmisen maksamikroseilla määritettyinä. Koiran
maksamikrosomien glukuronidaatiokyky tutkittua. yhdistettä kohtaan on siis huono. Rotan

maksamikromien glukuronidaatiokyky rasemaattioseosta kohtaan oli alle detektiorajan.
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