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Fosfolipidit koostuvat vesi- ja rasvaliukoisesta osasta. Vedessä ne pyrkivät järjestymåi?in

kaksoiskerroksiin muodostaen liposomeja, joiden vesipitoiseen sisäosaan tai kuoren rasvaliu-
koiselle alueelle voidaan kapseloida mm. lääkeaineita. Liposomit ovat erinomaisia lääkeaineen

kohdentajina ja kantaja-aineina. Kohdennetun vapautumisen aikaansaamiseksi voidaan käyttää

hyväksi liposomien fysikaalisia ominaisuuksia, kuten läpäisyþvyn muutoksia lämpötilan tai
pH:n vaihtuessa. Liposomit kuitenkin hajoavat helposti. Vedessä fosfolipidin esterisidokset
joutuvat hydrolyysin kohteeksi, minkä tuloksena syntyy lysofosfolipidejä sekä vapaita rasva-

happoja. Oksidaatiota tapahtuu esimerkiksi säteilyn, valon tai kuumuuden vaikutuksesta.

Sterilointi aiheuttaa ongelmia liposomien pysyvyydelle. Gammasäteily on vaihtoehtoinen

menetelmä termolabiilien aineiden steriloimiseksi. Yleisesti hyvåiksytty 1-sterilointitaso on 25

kGy, mutta pienempiä annoksia voi käyttää mikäli tuotteen steriiliys osoitetaan. 1-Säteily syn-

nyttää tuotteeseen vapaita radikaaleja, jotka aiheuttavat monen aineen hajoamisen. Hajoamis-
tuotteiden on yleensä havaittu olevan identtisiä aineen metaboliittien ja tuotannon yhteydessä

löydettyjen hajoamistuotteiden kanssa. DPPC:n hajoamistuotteena syntyv¿in lysolesitiinin on

todettu olevan hemolyyttisesti aktiivinen, sillä se tiiayy helposti erytrosyyttimembraaniin.
Muutos membraanin lipidikoostumuksessa aiheuttaa kalvon hajoamisen ja hemoglobiini pää-

see wotamaan ulos solusta.
Gammasäteilyn vaikutusta DPPC-, DMPG-, DPPG- ja DSPG-fosfolipidien ja liposomien

rakenteeseen tutkittiin termoanalyyttisesti DSC:llä. Fosfolipidit ja MlVJiposomit (50 mg/ml)

säteilytettiin I0,25 ja 50 kGy:n annoksella. y-Säteilyl¿ihteenä käytettiin trCo:a. Säteilyannok-

sen kasvu aiheutti muutoksia sekä liposomien faasitransitioon, että kuivien fosfolipidien su-

lamisominaisuuksiin. Faasitransitiopiikin leveneminen riippui fosfolipidin päätyryhmästä
(DPPG>DPPC). Myös rasvahapon kedunpituudella oli merkitystä, sillä lyhytketjuisen
DMPG:n. piikki leveni merkittävästi enemmän; k'uin DPPG:n ja DSPG:n. Faasitransition muu-

tosten oletettiin johtuvan y-säteilyn aiheuttamista hajoamistuotteista, joiden arveltiin olevan

identtisiä hydrolyysin hajoamistuotteiden kanssa. DPPC:n faasitransitiokuvaaja 50 kGy sätei
lytetyssä näytteessä oli samankaltainen kuin LPC:a ja PA:a l0 molVo sisältävässä näytteessä.

Gammasteriloitujen EPC-, DPPC-, DMPG- ja DSPG-liposomien hemolyyttisiä ominai-
suuksia tutkittiin spektrofotometrisesti. Verinäytteiden (l7o RBC:a, 5,5 mM glukoosia, PBS-

puskurissa) annettiin reagoida 50 kGy säteilytetyn liposomisuspension (1 mg/ntl) kanssa

37"C:ssa ravistavassa vesihauteessa 30 minuuttia. Näytteet sentrifugoitiin (2000 rpm, 10 min)
ja supernatanttiin lisättiin Drabkinin reagenssia l:4. Näytteiden absorbanssit mitattiin spektro-

fotometrisesti aallonpituudella 540 nm. Hemolyyttistä aktiivisuutta todeniin olevan kaikilla
tutkiruilla lipideillä 50 kGy säteilytyksen jälkeen. DMPG:n akiivisuus oli pienin (2,47oú,I5)
ja DPPC:n suurin (3,37o 10,54). Autoklaavisteriloidun DPPC-näytteen hemolyyttinen aktiivi-
suus oli 3,5Vo t0,31.

Tutkimuksen perusteella gammasäteily soveltuu parenteraalisesti käytettävien liposomi-
valmisteiden sterilointikeinoksi. Tuotteeseen tulee kuitenkin valita fosfolipidi, jonka kemialli-
nen pysyvyys kyseisissä olosuhteissa on mahdollisimman suuri ja hemolyyttinen aktiivisuus
vähäisin. Säteilyannos tulee sovittaa mahdollisimman matalaksi, jotta sen liposomiin aiheutta-

mat rakennemuutokset ia hemolyyttinen aktiivisuus vähenevät.
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