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Radio-TLC eli radioaktiivisten yhdisteiden määritys ohutkerroskromatografisesti
on yleisesti käytetty analyyttinen menetelmä esimerkiksi tutkittaessa lääkeaineiden
metaboliareittejä. lsotooppisten merkkiaineiden käyttö tuo systeemiin vain pienen
kontaminaation ja radioaktiivisuus on helppo todeta ja laskea instrumentaalisesti.

Glukuronidaatio on tärkeä metaboliareitti useille eri tyyppisille yhdisteille.
Molekyyli konjugoituu uridiinidifosfaattiglukuronihapon (UDPGA) kanssa ja
m uodostu n ut yhd iste erittyy erittäin vesi li u koisena hyvin vi rtsaan.

Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään radio-TLC:ssä käytettyjä detektointimene-
telmiä eli vyöhykeanalyysiä, autoradiografiaa, tuikekammioita, radioskannereita ja
uusia IPC-skannereita. Näistä tarkimmin perehdytään vyöhykeanalyysiin, joka
yhdessä autoradiografian kanssa on menetelmistä suosituin. Nestetuikelaskennan
pääperiaatteet esitetään tässä yhteydessä. Eri detektointimenetelmien
ominaisuuksia on vertailtu ja lisäksi esitellään joitakin radio-TLC:n sovelluksia.

Kirjallisessa osassa kerrotaan myös UDP-glukuronosyylitransferaasientsyymien
toiminnasta ja esiintymisestä elimistössä ja kuvataan entsyymireaktioiden kinetiikan
pääpiirteet. Joitakin esimerkkejä glukuronidaatioreaktioiden kvantitoinnissa
käytetyistä analyysimenetelmistä esitellään.

Erikoistyöosuudessa tutkittiin neljän eri tavoin substituoidun katekoliyhdisteen
kinetiikkaa ja kehitettiin tähän tarkoitukseen sopiva vyöhykeanalyyttinen HPTLC-
menetelmä. Tutkitut yhdisteet olivat COMT-estäjät entakaponi, nitekaponi, tolkaponi
ja 4-nitrokatekoli.

Kehitetyssä menetelmässä käytettiin 1aC-leimattua UDPGA:ta, jota lisättiin kunkin
yhdisteen suurimpaan tutkittuun pitoisuuteen. Muodostunut glukuronidi erotettiin
lähtöaineista HPTLC-levyllä (C-18 käänteisfaasi). 14C-leimatusta näytteestä
applikoitiin standardisuora, jonka glukuroniditäplät kvantitoitiin nestetuikelaskijassa.
Ennen raaputusta koko levy analysoitiin UV-skannerilla. Syöttämällä
standarditäplien sisältämä glukuronidin määrä densitometrin tietokoneohjelmaan
myös muut pitoisuudet pystyttiin kvantitoimaan.

Menetelmää verrattiin tavanomaiseen densitometriseen määritykseen käyttäen p-
nitrofenolia, jonka glukuronidia on kaupallisesti saatavilla. Vertailun tulokset olivat
hyvät.

Kehitetyllä menetelmällä pystyttiin määrittämään tutkittujen yhdisteiden
glukuronidaation kineettiset parametrit eli nopeuden yläraja V ja Michaelis-Menten -
vakio Km. Mentelmä soveltuu todennäköisesti useiden katekolirakenteisten
yhdisteiden g lukuronidaation tutkimiseen.
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