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1 JOHDANTO 

 

Nanoteknologia on kasvava tieteenala, joka tutkii nanomittakaavassa tapahtuvia ilmiöitä 

ja prosesseja. Nanoteknologiaa on alettu ymmärtää ja kehittää laaja-alaisemmin 

tekniikan kehityksen myötä. Nykyään nanoteknologiaa tutkitaan ja hyödynnetään 

lukuisilla eri osa-alueilla, kuten informaatio-, energia, bio- ja elintarviketeknologiassa 

sekä elektroniikka- ja kemianteollisuudessa. 

 

Sairauksien diagnostiikassa ja terapiassa nanoteknologian sovellutuksista käytetään 

nimitystä nanolääketiede. Siinä nanopartikkelit toimivat kuljetinaineina lääke- ja 

diagnostisille aineille. Vuonna 2006 arviolta 240:stä nanopartikkelivalmisteesta 

käynnistyi farmaseuttinen tutkimus (Ting ym. 2009). Nanopartikkeliformulaatioilla on 

perinteisiin lääkemolekyyleihin verrattuna erilaiset fysikokemialliset ja 

farmakokineettiset ominaisuudet muun muassa koon, muodon, koostumuksen, 

pintaominaisuuksien ja muunneltavuuden takia. Tästä aiheutuu merkittäviä haasteita 

lääkekehitysprosessille, mutta myös ratkaisevia etuja kehiteltäessä uusia 

lääkeformulaatioita ja paranneltaessa olemassa olevia hoitomuotoja. Nanoteknologia 

voi mahdollistaa entistä varhaisemman sairauksien diagnostiikan ja siten hoidon 

aloituksen aikaisemmassa vaiheessa, mikä on ratkaisevaa hoidon onnistumisen 

kannalta. Nanoteknologiaa on alettu hyödyntää myös kohdennetussa lääkehoidossa; 

lääkemolekyyli kulkeutuu tehokkaammin vaikutuspaikalleen, mikä mahdollistaa 

ihanteellisessa tapauksessa pienemmän hoitoannoksen, harvennetun lääkkeenantovälin, 

paremman tehon sekä systeemisten haittatapahtumien vähenemisen (Alexis ym. 2008). 

Nanokantajan sisällä voi olla myös radiolääkeaine, jota käytetään syövän 

radioterapiassa, tai nukleiinihappojaksoja geeniterpiaa varten (Mok ym. 2010; Sakurai 

ym. 2011).  

 

Tehokkaampien kuvantamismenetelmien kehitys on vauhdittanut kohdennettujen 

nanopartikkelien tutkimusta.  Non-invasiiviset kuvantamismenetelmät mahdollistavat 

kuvannettavan kohteen tutkimisen ilman leikkausta tai koe-eläimen lopettamista. Non-

invasiiviset kuvantamismenetelmät voidaan yleisesti jakaa kahteen ryhmään: 

rakenteellista informaatiota tuottaviin menetelmiin ja toiminnallista informaatiota 
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tuottaviin, molekyylin signaalia seuraaviin, menetelmiin (Cherry 2006). Rakenteellisen 

informaation saamiseksi hyödynnetään kolmiulotteiseen (3D) röntgenkuvantamiseen 

perustuvaa tietokonetomografiaa (engl. computer tomography, CT), 

magneettiresonanssikuvantamista (MRI) tai ultraääntä. Nämä menetelmät antavat tietoa 

tutkittavan kohdekudoksen anatomiasta ja rakenteellisesta eheydestä. 

Radioisotooppeihin perustuvaa molekyylikuvantamista tarvitaan sen sijaan tutkittaessa, 

kuinka kohdekudos toimii ja mitä siellä tapahtuu. Tähän tarkoitukseen soveltuvat 

yksifotoniemissiotietokonetomografia (engl. single-photon emission computed 

tomography, SPECT) ja positroniemissiotomografia (engl. positron emission 

tomography, PET). Ne ovat non-invasiivisia kuvantamismenetelmiä, jotka erottuvat 

muista kuvantamismenetelmistä korkean erotuskyvyn eli resoluution, herkkyyden ja 

helppokäyttöisyyden suhteen (Hamoudeh ym. 2008). SPECT-kuvantaminen perustuu 

gammasäde-emissioon ja PET-kuvantaminen positroniemissioon: radioaktiivinen 

isotooppi hajoaa ja emittoi  gammasäteitä (SPECT) tai positroneja (PET). Säteily 

detektoidaan sopivalla laitteistolla ja rekonstruktion jälkeen saadaan kolmiulotteisia 

kuvia. Näin pystytään kvantitatiivisesti määrittämään ja paikantamaan merkkiaineen 

aktiivisuus kohdekudoksessa.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään kohdennettujen nanopartikkelien kuvantamiseen 

SPECT- ja PET-kuvantamista hyödyntäen sekä nanopartikkeliformulaatioiden, 

erityisesti liposomien ja polymeerimisellien, käytännön sovellutuksiin syövän 

diagnostiikassa ja hoidossa.  Kyseiset nanopartikkelit ovat nanoteknologian laajimmin 

tutkittuja kantaja-aineita, ja molemmista ryhmistä on hyväksytty syövän 

diagnostiikkaan tai terapiaan tarkoitettuja valmisteita markkinoille (FDA 2011; EMA 

2011) .  Kokeellisessa osassa tutkitaan biotiiniliposomien kohdentamista ihmisen 

munasarjasyöpäsoluihin in vitro (SKOV3 ip1- ja SKOV3 –solulinjat) ja in vivo 

(SKOV3 ip1-solulinja).  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 NANOPARTIKKELIT LÄÄKKEEN KANTAJINA 

 

2.1.1 Nanopartikkelien ominaisuudet 

 

2.1.1.1 Rakenne 

 

Nanopartikkeleilla tarkoitetaan halkaisijaltaan 1 nm – 1µm suuruisia järjestäytyneitä 

rakenteita, jotka koostuvat polymeereistä, lipideistä tai epäorgaanisista materiaaleista 

(Choi ja Frangioni 2010; He ym. 2010; Xiao ym. 2011). Nanopartikkelit voivat olla 

muodoltaan pyöreitä, haarautuneita, sauvamaisia tai pitkiä ketjuja. Rakenteeltaan 

erilaisia nanopartikkeleita on esitelty kuvassa 1.  

 

 

 

Kuva 1. Nanopartikkelien rakenteita (Hamoudeh ym. 2008). 
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Kantaja-aineina nanopartikkelit ovat inerttejä partikkeleita, joiden sisään on kapseloitu 

tai matriksiin liitetty aktiivinen lääkeaine, varjoaine tai kuvantamisessa käytettävä 

leima-aine (Hamoudeh ym. 2008; Choi ja Frangioni 2010). Kantaja-aineen pintaa 

voidaan muokata lisäämällä siihen kohteeseen pääsyn kannalta oleellisia 

komponentteja. Niiden avulla kantaja-aineen stabiilisuutta voidaan parantaa, se voidaan 

kohdentaa spesifisesti kohdekudokseen tai vähentää elimistön reagointia kantaja-

lääkeainekompleksiin ja siten pidentää kantajan puoliintumisaikaa (Hamoudeh ym. 

2008).  

 

Nanopartikkeleista voidaan formuloida myös kontrolloidusti lääkeainetta vapauttavia 

valmisteita (Wang ym. 2010). Koostumusta muuttamalla nanopartikkelista saadaan joko 

hitaasti tai viivästetysti lääkeainetta vapauttava valmiste. Kontrolloidulla lääkeaineen 

vapauttamisella voidaan saavuttaa pitkäaikaisempi terapeuttinen vaikutus, mikä 

mahdollistaa pidennetyn lääkkeenantovälin ja haittavaikutuksia aiheuttavien 

huippupitoisuuksien (Cmax) tasoittumisen. Viivästetysti lääkeainetta vapauttavat 

valmisteet vapauttavat lääkeaineen joko tietyn ajan kuluttua tai tietyissä 

ympäristöolosuhteissa. Kyseistä tekniikkaa hyödynnetään esimerkiksi pH-sensitiivisissä 

formulaatioissa, joissa kasvainsolukon lievästi hapan mikroympäristö saa aikaan 

lääkeaineen vapautumisen kantaja-aineestaan (Huynh ym. 2011).  

 

 

2.1.1.2 Partikkelikoon merkitys 

 

Kohdennettujen nanopartikkelien tulee olla partikkelikooltaan 50-150 nm, jotta ne eivät 

läpäise normaalien verisuonten seinämiä, ja jotta ne suojautuisivat paremmin 

immuunijärjestelmältä (He ym. 2010). Immuunijärjestelmän makrofagit tunnistavat 

halkaisijaltaan yli 200 nm partikkelit ja ne eliminoidaan pernassa ja maksassa (De Jong 

ym. 2008; Akiyama ym. 2009). Alle 20 nm kokoiset partikkelit suodattuvat munuaisten 

kautta virtsaan. Nanopartikkelien ominaisuudet eroavat biomolekyyleistä erityisesti 

siksi, että nanopartikkelien pinta-ala suhteessa tilavuuteen on suuri (He ym. 2010). 

Partikkelikoko vaikuttaa myös nanopartikkelin sisään kapseloitavan molekyylin 

kapselointitehokkuuteen; partikkelikoon suurentuessa tehokas pinta-ala pienenee, 
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jolloin kapselointitehokkuus pienenee. Kuva 2 havainnollistaa nanopartikkelien 

kokojakaumaa ja suhteuttaa ne biomolekyylien kokoon. 

 

 

Kuva 2. Nanopartikkelien kokoluokka biomolekyyleihin verrattuna (Choi ja Frangioni 

2010). 

 

 

2.1.1.3 Pintavarauksen merkitys 

 

Partikkelin pinnan varauksen tulee olla joko neutraali tai hieman negatiivinen, jotta 

fagosytoosi ja kertyminen maksaan vähenee, ja jotta nopea eliminaatio munuaisten 

kautta voidaan välttää (Xiao ym. 2011). Näin puoliintumisaika pitenee ja soluunotto 

kohdekudoksessa paranee. Erityisesti positiivisen, mutta myös negatiivisen, varauksen 

kasvaessa nanopartikkelit joutuvat opsonisaation ja siten makrofaagien kohteeksi. 

Positiivisesti varautuneet nanopartikkelit aggregoituvat negatiivisesti varautuneiden 

seerumin proteiinien kanssa. Optimaalisinta fagosytoottisen soluunoton välttämiseksi on 

pitää nanopartikkelien pintavaraus eli zeta-potentiaali alle 15 mV (He ym. 2010). 

Tutkimukset osoittavat, että partikkelikoko ja varaus ovat jopa merkittävämpiä 

parametreja nanopartikkelin farmakokinetiikan kannalta kuin nanopartikkelin 

koostumus (He ym. 2010; Xiao ym. 2011).  
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2.1.1.4 Partikkelin muodon vaikutus nanopartikkelin stabiilisuuteen 

 

Myös partikkelin muoto vaikuttaa biodistribuutioon (Caldorera-Moore ym. 2010). 

Immuunipuolustusjärjestelmä eliminoi nopeammin pitkät sauvamaiset nanopartikkelit 

verrattuna lyhyisiin sauvoihin ja pyöreisiin nanopartikkeleihin (Huang ym. 2010). 

Pisimpään verenkierrossa pysyvät muodoltaan pyöreät nanopartikkelit, mikä tekee niistä 

parhaiten soveltuvia terapeuttiseen tarkoitukseen. Muoto vaikuttaa myös partikkelin 

penetroitumiseen solukalvon läpi ja siten soluunotton: nopeimmin penetroituvat 

sauvamaiset partikkelit. Nopea soluunotto altistaa solutoksisuudelle.  

 

2.1.2 Kantaja-aineina käytettävät nanopartikkelit 

 

2.1.2.1 Liposomit 

 

Liposomit ovat pyöreitä, kahden fosfolipidikerroksen muodostamia hydrofobisia 

vesikkeleitä, joiden partikkelikoko vaihtelee halkaisijaltaan 50 nm – 5 µm välillä (Wang 

ym. 2010). Liposomin lipidikoostumusta ja partikkelikokoa muuttamalla sekä 

valmistusmenetelmän valinnalla pystytään vaikuttamaan liposomin fysikokemiallisiin 

ominaisuuksiin ja farmakokinetiikkaan.  

 

Liposomien sisään tai fosfolipidikalvoon voidaan liittää lääkeaine, radioterapiassa tai 

kuvantamisessa käytettävä radionuklidi,  diagnostinen kontrastiaine tai 

nukleiinihappojaksoja geeniterapiaa varten (Witzig ym. 2002, Latagliata ym. 2008; 

Rothdiener ym. 2010; Sakurai ym. 2011). Liposomin muunneltava pintaosa 

mahdollistaa liposomiformulaation muokkauksen tarkoitukseen sopivaksi.  Pintaan 

voidaan lisätä hydrofiilisiä polymeerejä ja kolesterolia stabiloimaan liposomin 

rakennetta sekä spesifisiä kohdennusligandeja (kappale 3.3. Aktiivinen kohdentaminen) 

(Latagliata ym. 2008).  

 

2.1.2.2 Polymeerinanopartikkelit 

 

Polymeerinanopartikkelit luokitellaan alaryhmiin niiden morfologian ja 

polymeerikoostumuksen mukaisesti (Alexis ym. 2008). Polymeerit järjestäytyvät 
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spontaanisti niille ominaisiksi rakenteiksi vesiliuoksessa. Polymeeriydin koostuu 

hydrofobisista polymeereistä ja kuori biohajoavista, hydrofiilisista polymeereista (Mitra 

ym. 2006). Kuvassa 3 esitellään polymeerinanopartikkelien rakenteita. 

Polymeerimiselli- ja dendrimeeriformulaatioita on kuvailtu kattavasti kirjallisuudessa 

(Kim ym. 2001; Mitra ym. 2006; Choi ja Frangioni 2010; Plummer ym. 2011).  

 

 

Kuva 3. Polymeerinanopartikkelien rakenteet (Alexis ym. 2008). 

 

Polymeerimiselli koostuu tyypillisesti sadoista kopolymeereista ja sen halkaisija on 20-

100 nm (Plummer ym. 2011). Misellit pystyvät usein välttämään 

retikuloendoteelijärjestelmän pienen kokonsa ja hydrofiilisen kuorensa vuoksi 

(Oerlemans ym. 2010). Misellit ovat hyviä vaihtoehtoja kantaja-aineeksi etenkin 

huonoliukoisille lääkeaineille, jotka voidaan solubilisoida hydrofobiseen ytimeen 

hydrofobisin vuorovaikutuksin (Plummer ym. 2011). Misellin kokoa, varausta ja 

pintaominaisuuksia voidaan muokata kuljetettavan lääkeaineen ja 

kohdentumisominaisuuksien kannalta toivottaviksi. Polymeerivalinnalla voidaan 

formuloida pH- ja lämpötilaherkkiä misellejä, jotka vapauttavat lääkeaineen vasta 

tietyissä olosuhteissa (Kim ym. 2009, Zhou ym. 2011). Eniten käytetty polymeeri on 

polyetyleeniglykoli (engl. polyethylene glycole, PEG) (Oerlemans ym. 2010).  
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Dendrimeereillä on ytimenä keskusmolekyyli, johon on liittynyt haarautuneita 

polymeerirakenteita (kuva 4) (Alexis ym. 2008). Haarojen pituutta rajoittavat steeriset 

esteet. Dendrimeereillä on pieni molekyylikoko mutta suuri molekyylipaino. Ne 

toimivat lääkeaineiden vektoreina joko niin, että lääkemolekyyli on liitetty 

funktionaalisesta ryhmästään dendrimeerin pintaan tai suljettu ytimen sisään. 

Dendrimeeriformulaatioiden pieni partikkelikokojakauma, pintamolekyylien 

muunneltavuus ja dendrimeerien stabiilisuus tekevät niistä hyviä kuljetusvektoreita 

esimerkiksi geeneille sekä kemoterapia- ja varjoaineille.  

 

2.1.2.3 Hydrogeelit 

 

Hydrogeelit ovat kolmiulotteisia polymeeriverkostoja, jotka pystyvät absorboimaan ja 

pidättämään suuren määrän vettä ja biologisia nesteitä (Huynh ym. 2011). 

Hydrofiilisten ja bioyhteensopivien ominaisuuksiensa vuoksi hydrogeelejä on alettu 

hyödyntää kantajamolekyyleinä. Alhaisissa lämpötiloissa tai tietyssä pH:ssa hydrogeeli 

on nestemäisessä muodossa, mutta fysiologisissa olosuhteissa se geeliytyy (kuva 3) 

(Huynh ym. 2011). Lämpötila- ja pH-alue, jolla faasitransitio nestemäisestä geeliksi 

tapahtuu, riippuu polymeereistä, polymeerien konsentraatiosta sekä hydrogeelin 

molekyylipainosta (Shim ym. 2006). Lämpötilaherkät polymeerit ovat yleensä 

neutraaleja, mikä rajoittaa niiden käyttöä ionisoituneiden lääkeaineiden kantajina. 

Viimeisin saavutus on ollut kehittää hydrogeelejä, jotka ovat sekä pH- että 

lämpötilaherkkiä. Huynh tutkimusryhmineen kehitti oligo(β-aminoesteruretaanista) 

(OAEU) muodostuvan hydrogeelin doksorubisiinin kontrolloitua vapauttamista varten 

(Huynh ym. 2011).  

 

2.1.2.4 Epäorgaaniset nanopartikkelit 

 

Nanolääketieteessä käytettyjä epäorgaanisia nanopartikkeleita ovat rautaoksidi, 

kultananopartikkelit sekä piistä formuloidut nanopartikkelit. Ne ovat bioyhteensopivia 

ja helposti muunneltavia rakenteita. Epäorgaanisia nanopartikkeleita on tutkittu 

lääkeaineiden ja geenien kuljetuksessa, kontrastia parantavina aineina diagnostiikassa 

sekä syövän terapian monitoroinnissa (Akiyama ym. 2009; Huang ym. 2010; Mok ym. 
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2010). Esimerkiksi pH-sensitiivisiä, PEGyloituja rautaoksidinanopartikkeleita on 

tutkittu siRNA:n kohdentamiseksi syöpäkasvaimeen (Mok ym. 2010). Nanopartikkelien 

etuja ja rajoitteita on verrattu taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Nanopartikkelit radionuklidien ja lääkeaineiden kantaja-aineina (Mitra ym. 

2006, Wang ym. 2010). 

Nanokantaja-

aine Edut Rajoitteet 

Liposomit 

Pinnan muokkauksen avulla immuunijärjestelmän  

välttäminen, pieni partikkelikokojakauma, suurten 

radionuklidimäärien kuljetus tuumoriin mahdollista - 

kuvantamisen kontrasti ja hoitovaste paranevat 
Leimausprosessi voi olla 

haastava 

Vesiliukoiset 

polymeerit Muunneltavuus. Biodistribuution parantaminen 

kohteeseen parantaa kuvan kontrastia ja terapeuttista teho. 

Rajoitettu radioleimojen 

lukumäärä ja paikka 

formulaatiossa. 

Leimausprosessin 

toistettavuus. 

Misellit 

Yksinkertaisia valmistaa. Hydrofiilinen polymeerikuori 

vähentää Immuunijärjestelmän puuttumista verenkierrossa 

kiertäviin miselleihin. 

Amfifiilisten kelatoijien 

liittäminen misellin 

hydrofobiseen sisäosaan 

vielä puutteellista.  

Dendrimeerit Monipuolinen muunneltavuus. Alhainen polydispersiteetti 

ja pyöreä muoto parantavat biodistribuutiota. 

Dendrimeerien 

positiivinen varaus voi 

olla toksinen. 

 

 

 

2.2 NANOPARTIKKELIEN KOHDENTAMINEN JA KÄYTÄNNÖN 

SOVELLUTUKSET SYÖVÄN HOIDOSSA 

 

2.2.1 Kohdentamisen tavoitteet 

 

Syövän hoidossa on tärkeää aloittaa hoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Kemoterapian tavoitteena on saattaa lääkeaine syöpäkudokseen, jossa se estää 

syöpäsolujen jakautumista tai aiheuttaa solukuolemia. Perinteisen kemoterapian 

rajoitteita ovat erityisesti systeemiset haittatapahtumat, riittämätön teho, 

monilääkeresistenssi (engl. multi-drug resistance, MDR) ja sytostaattien pieni 

terapeuttinen indeksi. Yli puolet sytostaateista liukenee huonosti veteen fysiologisissa 

olosuhteissa, ja niillä on usein huono permeabiliteetti (Chiappetta ja Sosnik 2007). 

Vapaat lääkeaineet kulkeutuvat soluihin usein diffundoitumalla solukalvon läpi, mikä 
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tekee ne alttiiksi efflux-proteiineille. Siten vain pieni osa kulkeutuu vaikutuspaikalleen. 

Sytostaatin epäspesifinen jakautuminen terveisiin kudoksiin aiheuttaa solujen 

vaurioitumista ja haittavaikuksia. Ne voivat johtaa lääkehoidon keskeytymiseen, 

palautuviin tai elinikäisiin vaurioihin tai kuolemaan. Formulaation optimoinnilla 

pystytään vain rajallisesti parantamaan lääkeaineen farmakokinetiikkaa.  

 

Nanopartikkeleita voidaan käyttää kantaja-aineina parantamaan niukkaliukoisen 

lääkeaineen liukoisuusominaisuuksia sekä muokkaamaan farmakokinetiikkaa. 

Puhdistumaa pienentämällä ja puoliintumisaikaa pidentämällä voidaan parantaa 

biologista hyötyosuutta. Näin voidaan pienentää annosteltavaa määrää ja samalla silti 

parantaa hoidon tehoa. Nanokantajan käyttö mahdollistaa myös systeemisten 

sivuvaikutusten vähenemisen ja siten edesauttaa potilaan sitoutumista lääkehoitoon. 

Puoliintumisajan pidentyminen mahdollistaa annosvälin pidentämisen, mikä voi 

hidastaa MDR:n kehittymistä (Milane ym. 2011). 

 

Nanoteknologia mahdollistaa soluspesifisten lääkeformulaatioiden ja kontrolloidusti 

lääkeainetta vapauttavien valmisteiden kehittämisen. Ne hakeutuvat spesifisesti 

haluttuun kohteeseen ja vapauttavat lääkeaineen kantajapartikkelistaan halutussa 

paikassa (Hamaguchi ym. 2006; Plummer ym. 2011). Nanopartikkelien avulla voidaan 

siten kuljettaa kerralla suurempia määriä lääke- tai kontrastiainetta, jos nanokantajan 

sisältö vapautuu vasta kohdekudoksessa (Milane ym. 2011). Näin voidaan parantaa 

terapeuttista indeksiä. Tällä tavoin voidaan hyödyntää sellaisiakin lääkeaineita, joilla 

annosta ei muutoin voitaisi enää nostaa haittavaikutusten vuoksi. Nanopartikkelit 

välttävät vapaita lääkeaineita paremmin efflux-proteiinit, sillä ne kulkeutuvat soluihin 

endosytoosin avulla (Milane ym. 2011).  

 

Nanoteknologia mahdollistaa eri lääkeaineiden yhdistämisen samaan kantaja-aineeseen 

synergistisen vaikutuksen saamiseksi. Esimerkiksi radionuklidin ja sytostaatin 

yhdistäminen nanovektoriin johtaa synergistiseen antituumorivaikutukseen (Chen ym. 

2008). Näin voidaan pienentää yksittäisen lääkeaineen määrää formulaatiossa ja siten 

vähentää kemoterapia-aineesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Toinen mahdollisuus olisi 

annostella samassa kantajassa sekä sytostaattia että efflux-proteiinin inhibiittoria, mikä 
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vähentäisi kemoterapia-aineen kulkeutumista pois vaikutuspaikaltaan (Wu ym. 2007). 

Nanopartikkelien käyttö syövän diagnostiikassa voi aikaistaa diagnoosin tekemistä, 

helpottaa syövän karakterisointia sekä mahdollistaa tarkemman syövän paikantamisen, 

nopeamman hoidon käynnistämisen ja tarkemman leikkaushoidon (Maeda ym. 2006; 

Chow ym. 2009; Zhang ym. 2011).  

 

2.2.2 Passiivinen kohdentaminen 

 

Kiinteillä kasvaimilla on verisuonisto, joka päästää aineita hyvin lävitseen, sillä 

soluliitosten välillä on 100-780 nm aukkoja (Akiyama ym. 2009). Kasvaimen 

verisuonten hyvä läpäisykyky yhdistettynä huonoon imunestekiertoon johtaa 

kemoterapia-aineen lisääntyneeseen permeabiliteettiin kasvainkudokseen ja retentioon 

kasvaimen sisällä (engl. enhanced permeability and retention, EPR). Kasvaimen 

fysiologiasta johtuen nanopartikkelit pääsevät siis paremmin kasvaimeen kuin 

terveeseen kudokseen.  

 

Jotta nanopartikkelit pystyvät hyödyntämään EPR-mekanismia, niiden 

pintaominaisuuksia tulee muokata niin, että immuunijärjestelmä reagoisi 

mahdollisimman vähän verenkierrossa kiertäviin nanopartikkeleihin. Nanopartikkelien 

passiivisella kohdentamisella tarkoitetaan menetelmiä, joilla vähennetään 

retikuloendoteelijärjestelmän (engl. reticuloendothelial system, RES) vaikutusta 

nanopartikkelien distribuutioon ja siten pidennetään nanopartikkelien pysymistä 

verenkierrossa; tämä parantaa nanopartikkelien pääsyä tuumorin verisuoniston lähelle, 

missä EPR-mekanismi huolehtii nanopartikkelien pääsystä kasvainkudokseen (Kim ym. 

2001; Kaminskas ym. 2011). 

 

Passiivinen kohdentaminen edellyttää nanopartikkelilta tietyt ominaisuudet koon, 

varauksen ja pintaominaisuuksien suhteen. Partikkelikoon ja pintavarauksen merkitystä 

on käsitelty edellä (kappaleet 2.1.2 ja 2.1.3.). Hydrofiilisen polymeerin liittäminen 

kovalenttisella sidoksella nanopartikkelin pintaan parantaa partikkelin steeristä 

stabiilisuutta, vähentää immuunipuolustuksen aiheuttamaa puhdistumaa ja pidentää 

siten nanopartikkelin pysymistä verenkierrossa (Akiyama ym. 2009; Lipka ym. 2010). 

Suojavaikutus johtuu polymeeriketjun ja veden muodostamasta tiiviistä verkostosta. 
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Eniten käytetty polymeeri kyseiseen tarkoitukseen on PEG. Ilman PEG-verhoilua 

nanopartikkeli on altis opsonisaatioolle ja aggregaatiolle, mikä johtaa nopeaan 

puhdistumaan makrofaagien poistaessa nanopartikkelit verenkierrosta (Akiyama ym. 

2009). Milanen tutkimusryhmän mukaan PEG-verho voi kasvattaa kasvainsolukkoon 

kertyneen nanopartikkelimäärän 10-100 –kertaiseksi pegyloimattomaan 

nanopartikkeliin nähden (Milane ym. 2011). Muut tutkimusryhmät ovat saaneet 

kuitenkin maltillisempia tuloksia, formulaatiosta riippuen noin kymmenkertaisia arvoja 

pegyloimattomaan formulaatioon verrattuna (Akiyama ym. 2009; Li ym. 2011). PEG:n 

sijasta voidaan käyttää myös muita hydrofiilisiä polymeerejä, kuten poloksameeria ja 

poloksamiinia (Wang ym. 2010).  

 

Nanopartikkelipitoisuutta kasvattamalla RES voidaan myös saturoida, jolloin 

merkittävästi suurempi osaa pääsee kiertämään verenkierrossa (Harashima ym. 1993). 

Esimerkiksi RES:n saturoiminen inaktiivisten liposomien avulla ennen terapeuttisen 

formulaation annostelua parantaa kohdennettujen, terapeuttista ainetta sisältävien 

liposomien pääsyä haluttuun kudokseen. Passiivista kohdennusta hyödyntäviä, 

kliinisissä tutkimuksissa olevia kantajasysteemejä on esitelty taulukossa 2.  

 

 

Taulukko 2. Kliinisissä tutkimuksissa olevat nanopartikkeliformulaatiot (Matsumura 

ym. 2009, Oelermans ym. 2010). 

Valmiste Kantaja-aine Lääkeaine Kehitysvaihe 
Doxil PEG-liposomi doksorubisiini Markkinoilla 

Abraxane Albumiinipartikkeli paklitakseli Markkinoilla 

Smancs Polymeerikonjugaatti Neokarsinostatiini Markkinoilla 

Genexol-PM Polymeerimiselli Paklitakseli Faasi IV 

Xyota Polymeerikonjugaatti Paklitakseli Faasi III 

SP1049C Miselli Doxorubisiini Faasi III 

NK105 Miselli Paklitakseli Faasi II 

NK012 Miselli SN-38 Faasi II 

CT-2106 Polymeerikonjugaatti Kamptotesiini Faasi II 

EndoTAG Kationinen liposomi Paklitakseli Faasi II 

LE-SN-38 Liposomi SN-38 Faasi II 

PK1 Polymeerikonjugaatti Doksorubisiini Faasi II 

CPX Liposomi CPT-11, floksuridiini Faasi II 

NC-6004 Miselli Sisplatiini Faasi I/II 
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2.2.2.1 Passiivisesti kohdennettujen liposomiformulaatioiden käytännön sovellutukset 

 

Doksorubisiini, jota käytetään lukuisten syöpien hoidossa, on hydrofobinen, sitoutuu 

voimakkaasti plasman proteiineihin, ja annosta rajoittava sivuvaikutus on 

sydäntoksisuus (Kaminskas ym. 2011). Doksorubisiinista kehitettiin verenkierrossa 

pitkään pysyvä liposomiformulaatio Doxil (Euroopassa kauppanimellä Caelyx), jossa 

lääkeaine kapseloitiin pegyloidun liposomin hydrofiiliseen ytimeen (Lyass ym. 2000; 

EMA 2011). Liposomissa lääke otetaan selektiivisesti kasvainkudokseen, mikä 

vähentää doksorubisiinin systeemisiä sivuvaikutuksia. Dendrimeeriformulaationa 

doksorubisiinin haitat ovat jääneet jopa liposomiin kapseloidun doksorubisiinin 

sivuvaikutuksia pienemmiksi (Kaminskas ym. 2011). 

 

DaunoXome
®
 on daunorubisiinia sisältävä liposomiformulaatio, joka hyväksyttiin 

markkinoille vuonna 1996 Kaposin sarkooman hoitoon HIV-potilailla. Sitä on tutkittu 

myös akuutin myeloidisen leukemian (AML) ja rintasyövän hoidossa (Gill ym. 1995; 

O’Byrne ym. 2002; Latagliata ym. 2008). Faasi I:n ja III:n kliinisissä kokeissa 

liposomiformulaatiolla on todettu korkeampi hyötyosuus vapaaseen daunorubisiiniin 

verrattuna, mikä johtuu liposomiformulaation hitaammasta jakautumisesta kudoksiin, 

erityisesti maksaan (Gill ym. 1995, Latagliata ym. 2008). Lisäksi 

liposomiformulaatiossa daunorubisiini metaboloituu hitaammin tehottomaksi ja 

toksiseksi daunorubisinoliksi (Latagliata ym. 2008). DaunoXome
®
-liposomiformulaatio 

vähensi myöhempiä taudin uusiutumisia 77 %:sta 59 %:iin vapaaseen daunrubisiiniin 

verrattuna 30 kuukauden seurantajakson aikana AML-potilailla (Latagliata ym. 2008). 

Kuitenkin hoidon alussa DaunoXome
®
-hoitoa saaneiden kuolleisuus oli suurempi 

tavalliseen daunorubisiiniin verrattuna. Sen sijaan 12 kuukauden kohdalta eteenpäin 

liposomiformulaatiolla hoidettujen potilaiden selvitysymisprosentti  on korkeampi 

konventionaaliseen daunorubisiinivalmisteeseen verrattuna.  

 

Radioleimatun, passiivisesti kohdennettujen liposomien käyttöä on tutkittu muun 

muassa doksorubisiinin ja vinrelbiinin kuljettamisessa spesifisesti C26-karsinoomaan 

hiirillä (Chen ym. 2008; Chow ym. 2009). Doksorubisiiniliposomit oli leimattu 
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188
reniumilla ( 

188
Re) ja vinrelbiiniliposomi 

111
indiumilla (

111
In). Kyseisillä 

formulaatioilla on todettu radio- ja kemoterapeuttinen synergistinen vaikutus. 

 

ZD6126 on aine, joka vaikuttaa selektiivisesti tuumorien endoteelisolujen morfologiaan, 

aiheuttaa verisuonten okkluusiota ja altistaa siten kasvainsolut nekroosille. Fens 

ryhmineen osoitti passiivisesti kohdennetun ZD6126-liposomiformulaation kertyvän 

tehokkaammin hiiren B16.F10-melanoomaan vapaaseen ZD6126:een verrattuna (Fens 

ym. 2008). Passiivisesti kohdennettuja liposomeja verrattiin myös aktiivisesti 

kohdennettuihin ZD6126-liposomeihin. Niiden kasvaimen kasvua hillitsevä teho oli 

keskenään yhtä hyvä, mutta vapaaseen ZD6126:een verrattuna merkittävästi parempi. 

 

2.2.2.2 Polymeerimiselliformulaatioiden käytännön sovellutukset 

 

Paklitakseli (Taxol
®
) on huonosti veteen liukeneva yhdiste, sillä on alhainen 

terapeuttinen indeksi ja terapeuttiseen annokseen liittyy toksisia sivuvaikutuksia (Kim 

ym. 2001). Annosta rajoittava tekijä on neurotoksisuus. Paklitakselista formuloitu 

polymeerimisellivalmiste, Genexol-PM
®
 [metoksi-PEG-poly(D,L-laktidi)Taxol], 

kolminkertaistaa siedettävän annoksen (engl. maximum tolerated dose, MTD) Sprague-

Dawley –naarasrotilla. Se myös nostaa LD50 –arvon (annos, jolla 50 % ykslöistä kuolee) 

8,8 mg/kg:sta (Taxol
®

) 221,6 mg/kg:aan (Genexol-PM
®
), parantaa biologista 

hyötyosuutta  ja vähentää sivuvaikutuksia. Taxolin ja Genexol-PM:n kertymistä 

kasvaimeen tutkittiin SPF C57BL/6 –naarashiirillä (Kim ym. 2001). Genexol-PM:a 

annosteltiin suonensisäisesti 50 mg/kg ja Taxolia 20 mg/kg. Silti Taxolilla paklitakselin 

Cmax oli suurempi ja puoliintumisaika pidempi kuin Genexol-PM:lla, jolla saavutettiin 

myös suurempi paklitakselin akkumulaatio syöpäkasvaimeen (kuva 4). Samanlaisia 

tuloksia on saanut Hamaguchin ryhmä NK105-polymeerimiselliformulaatiolla 

(Hamaguchi ym. 2005). Siinä paklitakseli on kapseloitu NK105-polymeerin sisään. 

Samalla kun he osoittavat tehokkaan kertymisen kasvaimeen, he toteavat NK105:n 

vähentää neurotoksisuutta. 
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  A    B

  

 

Kuva 4.  A: Paklitakselipitoisuus (µg/g) hiiren plasmassa i.v.-annostellun Genexol
®
-

PM:n (50 mg/kg) ja Taxol
®
:n (20 mg/kg) jälkeen. B: Paklitakselipitoisuus muriini B16 

melanooma –indusoidussa kasvaimessa hiirellä i.v.-annostellun Genexol
®
-PM:n (50 

mg/kg) ja Taxol
®
:n (20 mg/kg) jälkeen. Kukin aikapiste edustaa neljän hiiren 

keskiarvoa keskihajontoineen (Kim ym. 2001). 

 

 

 

Kehitteillä on polyaspartaatista ja polyglutamaatista koostuvia, passiivisesti 

kohdennettuja polymeerimisellivalmisteita, jotka toimivat doksorubisiinin ja sisplatiinin 

kantaja-aineina: Viivästetysti ja hitaasti sisplatiinia vapauttava, PEG-poly-L-

glutamaatista koostuva polymeerimiselliformulaatio (kuva 5) vähentää sisplatiinin 

munuaistoksisuutta ja muita haittoja (Nishiyama ym. 2003, Plummer ym. 2011). Lisäksi 

sillä on saavutettu 2,5-kertainen sisplatiinipitoisuus kasvainsolukossa 

konventionaaliseen sisplatiiniin verrattuna (kuva 6). NK911:sta, joka on 

polymeerimiselliformulaatio doksorubisiinista (kuva 5), on meneillään faasien I ja II 

farmakokineettisia tutkimuksia (Matsumura ym. 2004). 

 



16 

 

Kuva 5. Vasemmalla: Sisplatiinia sisältävän polymeerimisellin rakenne. Ytimessä 

sisplatiinitähde sitoutuneena poly-L-glutamaattiin. Ulompana PEG-ketjut (Plummer ym. 

2011). Oikealla: NK911-valmisteen rakenne. PEG-poly-aspartaattiin konjugoitu 

doksorubisiini (DXR) muodostaa vapaan doksorubisiinin kanssa vesifaasissa 

polymeerimiselliformulaation, jossa PEG-ketju jää pintaosaan ja huonosti 

veteenliukeneva doksorubisiini hydrofobiseen sisäosaan (Matsumura ym. 2004). 

 

 

 

Kuva 6: Sisplatiinin distribuutio kudoksiin A) vapaan sisplatiinin i.v.-annostelun jälkeen 

ja B) passiivisesti kohdennetun sisplatiini-miselliformulaation i.v.-annostelun jälkeen 

uroshiirillä, joilla on Lewisin keuhkokarsinooma. Pylväät kuvaavat keskiarvoa (n=4) +/- 

keskihajonta (Nishiyama ym. 2003).  

 

 

2.2.3 Aktiivinen kohdentaminen  

 

Aktiivinen kohdentaminen perustuu nanopartikkeliin liitettyyn ligandiin, jonka 

tiedetään sitoutuvan spesifisesti ja suurella affiniteetilla kohdekudoksen reseptoriin tai 
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antigeeniin (Wang ym. 2010). Nanopartikkeli hakeutuu ”osoitelapun” avulla 

kohdekudokseen, jossa lääkeaine, diagnostinen aine tai nukleiinihappojakso vapautuu. 

Kehitteillä olevia aktiivisesti kohdennettuja nanopartikkeliformulaatioita on esitetty 

taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Aktiivisesti kohdennettuja nanopartikkelisysteemejä (EMA 2008, 

Matsumura ym. 2009). 

Valmiste Kohdennus Lääkeaine Kehitysvaihe 

Zevalin Anti-CD20-Ab 
90

Y Markkinoilla 

Mylotarg Anti-CD33-Ab Kalikamisiini Markkinoilla 

Yhdysvalloissa, 

Euroopassa hylätty 

vuonna 2008. 

Bexxar Anti-CD20-Ab 
131

 I Markkinoilla 

PK2 Galaktoosi-polymeeri Doksorubisiini Faasi I 

MCC-465  Ab-liposomi Doksorubisiini Faasi I 

MBP-426 Transferriiniliposomi Oksaliplatiini Faasi I 

CALAA-01 Transferriinipolymeeri siRNA Faasi I 

T-DM1 Anti-HER2-Ab Trastutsumabi-

DM1 

Faasi I 

 

 

Passiiviseen kohdentamiseen verrattuna aktiivisella kohdennuksella voitaisiin 

tulevaisuudessa saavuttaa tehokkaampi ja spesifisempi biodistribuutio kohdekudokseen, 

mutta ongelmina ovat toistaiseksi olleet kallis ja aikaavievä valmistus sekä stabiilisuus- 

ja säilytysongelmat. Seuraavaksi on käsitelty tarkemmin erilaisiin kohdennusligandeihin 

perustuvia kohdennettuja nanopartikkeleita.  

 

2.2.3.1  Vasta-aineet ja vasta-ainefragmentit kohdentavana ligandina 

 

Aktiivisessa kohdentamisessa käytettävistä elementeistä vasta-aineet ovat lupaavimpia 

kohdennumolekyylejä, sillä spesifisen sitoutumisen ja siten kohdentamisen lisäksi niillä 

on sytotoksisia ominaisuuksia syöpäsolukossa (Wang ym. 2010). Erityisesti vasta-

aineen liittämistä liposomiin on tutkittu paljon. Näin saadut immoniliposomit 

hakeutuvat spesifisesti kohdereseptoria ilmentävään kasvainsolukkoon. Antigeenilla ja 

kantaja-aineen kuljettamalla kemoterapia-aineella voi olla keskenään myös 

synergistinen vaikutus aktiivisen kohdentamisen lisäksi. 
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Zevalin ja Bexxar ovat jo markkinoilla olevia, aktiivisesti kohdennettuja 

nanopartikkeliformulaatioita, jotka hakeutuvat spesifisesti B-lymfosyytteihin non-

Hodgkinin lymfoomassa (NHL). CD20-antigeeni ilmentyy B-lymfosyyttien pinnalla yli 

90 % non-Hodgkinin lymfoomista, mutta ei esimerkiksi kantasoluissa ja plasmassa 

(Witzig ym. 2002; Jacene ym. 2007). Valmisteiden sisältämät vasta-aineet tunnistavat 

solunulkoisen CD20-antigeenin domeenin epitoopit ja hakeutuvat siten selektiivisesti 

kyseisiin soluihin. Vasta-aineen sitoutuminen antigeeniin johtaa apoptoosiin sekä 

komplementti- ja vasta-aineriippuvaiseen sytotoksisuuteen. Terapeuttisina aineina 

valmisteissa on 
90

Y-ibritumomabitiuxetaani (Zevalin) ja 
131

I-tositumomabi (Bexxar). 

Radioisotooppi aiheuttaa vasta-aineen kanssa synergistisen vasteen emittoimalla 

betahiukkasia. Nanopartikkeliformulaatioina Zevalin ja Bexxar ovat hyvin siedettyjä, ja 

niillä saavutetaan hoitovaste 60-83 %:ssa ja paraneminen 15-53 %:ssa tapauksista 

(Witzig ym. 2002; Leahy ym. 2006; Jacene ym. 2007; Illidge ym. 2009).  

 

HER2-reseptoreja yli-ilmentyy monessa syöpäsolukossa, mutta terveissä soluissa vain 

vähän. Esimerkiksi munasarjan syövistä 20-30 % ja Suomessa rintasyövistä 14 % 

ilmentää HER2-reseptoreja (Köninki ym. 2009; Cirstoiu-Hapca ym. 2010). 

Trastutsumabi (Herceptin
®
) on vasta-aine, joka sitoutuu spesifisesti HER2-

reseptoreihin. Se hyväksyttiin Yhdysvalloissa markkinoille rintasyövän hoidoksi 

vuonna 1998 (FDA 2011). Vasta-ainetta on tutkittu paklitakselia kuljettavien 

immunonanopartikkelien aktiivisen kohdentamisen keinona HER2-reseptoreja 

ilmentävien syöpätyyppien terapiassa (Cirstoiu-Hapca ym. 2010). Sillä on saavutettu 

merkittävää paklitakselin kertymistä kasvaimeen passiiviseen 

paklitakselinanopartikkeliin ja vapaaseen paklitakseliin verrattuna. Näin vasta-aine 

toimii sekä terapia-aineena että paklitakselia sisältävän nanopartikkeliformulaation 

kohdennusligandina. 

 

Vasta-aineiden huono puoli on niiden suuri koko ja immunogeenisyys. Vasta-

ainefragmenttien immunogeenisyys on sen sijaan lievempää ja koko merkittävästi 

pienempi, mikä tekee niistä potentiaalisia kohdennusmolekyylejä (Kirpotin ym. 2011). 

Vasta-ainefragmentteja on käytetty kohdentamaan muun muassa levinneen 

keuhkosyövän kasvua estävä siRNA B16F10 jyrsijän melanoomaan (Chen ym. 2010b). 
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Kirpotinin tutkimusryhmä osoitti, että vaikka sekä passiivisesti (PEG) että aktiivisesti 

vasta-ainefragmentin avulla (anti-HER2 MAb-fragmentti) kohdennetut liposomit 

hakeutuvat kasvaimen lähettyville, vain aktiivisesti kohdennetulla formulaatioilla 

tapahtuu internalisaatio kasvainsoluun (Kirpotin ym. 2011).  

 

Setuksimabi-vasta-ainefragmenttia (C225, Erbitux
®
) on tutkittu nanopartikkelien 

kohdennusligandina (Mamot ym. 2006). Sen on todettu kohdentavan liposomit 

tehokkaasti epidermaalisen kasvutekijän (engl. epidermal growth factor, EGF) 

reseptoria yli-ilmentäviin kasvaintyyppeihin. EGF-reseptorin aktivaation kautta 

välittyvät solunjakautumisen lisääntyminen, DNA:n korjausmekanismien 

käynnistyminen sekä solun vaste hypoksialle (Yu ym. 1993; Hoeben ym. 2011). Näillä 

keinoilla kasvainsolu puolustautuu myös esimerkiksi säteilyn antituumorivaikutuksilta 

(Hoeben ym. 2011). Setuksimabi estää EGF:ä sitoutumasta reseptoriinsa, mikä vähentää 

EGF-reseptorin aktivaation kautta välittyviä vaikutuksia. EGF-reseptorien ilmentymisen 

määrän on todettu korreloivan useiden syöpätyyppien aggressiivisuuteen ja potilaan 

ennusteeseen (Yu ym. 1993; Ang ym. 2002; Buchholz ym. 2005). 

 

MCC-465 on doksorubisiinia sisältävä, vasta-ainefragmentin avulla kohdennettu 

immunoliposomiformulaatio (Matsumura ym. 2004). Liposomiin on konjugoitu PEG ja 

ihmisen monoklonaalisen vasta-aineen, GAH:n, F(ab´)2 –fragmentti. GAH-fragmentti 

tunnistaa solun pintamolekyylin, jota monet kasvainsolut ilmentävät. Sen sijaan terve 

solukko ei ilmennä kyseistä pintamolekyyliä. Nude-hiirillä MCC-465:llä oli suurempi 

tuumorin kasvua hillitsevä vaikutus useissa GAH-positiivisissa vatsasyövissä verrattuna 

vapaaseen doksorubisiiniin ja PEG-doksorubisiiniin (Matsumura ym. 2004).  

 

Iyerin tutkimusryhmä on tutkinut hiirillä ihmisen yksiketjuisen vasta-ainefragmentin 

(engl. human single chain antibody, scFv) avulla kohdennettujen, 
111

In-leimattujen 

immunoliposomie:n spesifistä kohdentumista ja internalisoitumista ihmisen 

mesoteliooman alatyyppeihin M28 ja VAMT-1 sekä solulinjaan, joka ei ole 

kasvainsolukkoa, BPH-1 (Iyer ym. 2011). M28-kasvaimeen liposomit kertyivät 

keskimäärin nelinkertaisina ja VAMT-1 –kasvaimeen 11-kertaisina pitoisuuksina  
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verrattuna kohdentamattomiin liposomeihin (kuva 7). Kontrollisolulinjaan 

immunoliposomit eivät kertyneet. 

 

 
Kuva 7. Kohdennettujen (immunoliposomit) ja kohdentamattomien liposomien 

soluunotto epiteeli- (M28) ja sarkoomakasvainsolukoissa (VAMT-1) hiirillä 48 h 

injektion jälkeen (Iyer ym. 2011). ID= injektoitu annos. Tulos esitetty keskiarvona 

(n=3) +/- keskihajonta. 

 

 

Kuten kuvasta 7 nähdään, liposomit jakautuvat merkittävässä määrin maksaan ja 

pernaan, mikä rajoittaa niiden käyttöä syövän diagnostiikassa ja terapiassa. 

Tulevaisuuden haasteena on kehittää vasta-aineen tai vasta-ainefragmentin avulla 

kohdennettuja nanopartikkeliformulaatioita, jotka jakautuvat maksaan ja pernaan RES:n 

avulla mahdollisimman vähän. Peptidi- ja folaattiligandien avulla kohdistetut 

nanopartikkelit välttyvät paremmin immuunipuolustujärjestelmän hyökkäykseltä. 

 

2.2.3.2 Proteiini- ja peptidiligandit 

 

Tsengin tutkimusryhmä on tutkinut inhaloitavaa, aktiivisesti kohdennettua 

gelatiininanopartikkelia sisplatiinin kantaja-aineena keuhkosyövän hoidossa hiirillä. 

Partikkelin pintaan on liitetty NeutrAvidin
FITC

-biotinyloitu EGF, joka sitoutuu suurella 

affiniteetilla kasvainkudoksen yliekspressoimaan EGF-reseptoriin (Tseng ym. 2008). 

Kokeessa annosteltiin EGF-liivatenanopartikkeliformulaatio terveillä ja 

keuhkoadenokarsinoomaa sairastavilla hiirillä, nanopartikkeli ilman EGF-ligandia ja 

suolaliuosinjektio kontrolliryhmässä (n=4/ryhmä). Elimistä mitattiin fluoresenssi, joka 
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kertoo nanopartikkelien akkumulaatiosta kudoksiin. EGF-ligandin avulla 

nanopartikkelit hakeutuivat tehokkaammin keuhkoihin verrattuna pelkkään 

gelatiininanopartikkeliin. Lisäksi sairailla hiirillä todettiin merkitsevästi suurempi, 3,6-

kertainen, fluoresenssisignaali keuhkoissa verrattuna terveisiin hiiriin (p<0,05) (kuva 9).  

Se kertoo EGF-liivatenanopartikkelin kohdentumisen olevan aktiivista, EGF-EGFR –

sitoutumiseen perustuvaa kohdentumista.  

 

 
 

Kuva 9. EGF-liivatenanopartikkelien distribuutio kudoksiin terveillä ja A549 

keuhoadenokarsinoomaindusoiduilla BALB/cAnN.Cg-Foxn1nu/CrlNarl nude –

uroshiirillä (Tseng ym. 2008). Tulokset on esitetty keskiarvona (n=4) +/- keskihajonta. 

 

 

Transferriini (engl. transferrin, Tf) on rautaa sitova glykoproteiini, jolla on suuri 

affiniteetti Tf-rseptoreihin (TfR) (Wu ym. 2007). TfR:ja yli-ilmentyy useissa kasvain- ja 

leukemiasoluissa, ja ne internalisoituvat soluihin endosytoottisesti. Tf-konjugoidun, 

liposomaalisen doksorubisiinin on osoitettu kohdentuvan selektiivisesti kasvainsoluihin 

in vitro- ja rotilla in vivo (kuva 10) (Wu ym. 2007; Pang ym. 2011). P-glykoproteiinin 

(P-gp) inhibiittorin, verapamiilin, kapselointi doksorubisiinia sisältävään Tf-liposomiin 

on todettu parantavan doksorubisiinin kertymistä kasvaimeen vähentyneen efflux-

mekanismin vuoksi. P-gp-inhibitiota voidaan hyödyntää P-gp-välitteisien MDR-

syöpäsolujen kemoterapiassa. 
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Kuva 10. Tf-kohdennetun doksorubisiinia sisältävän polymeerinanopartikkelin (Tf-

DXR-NP) kertyminen C6-glioomasoluihin Wistar-urosrotilla 4 h intravenoosin (i.v.-) 

annostelun jälkeen verrattuna vapaan doksorubisiinin ja kohdentamattoman 

dokrosubisiinia sisältävän polymeerinanopartikkelin kertymiseen (Pang ym. 2011). 

*P<0,01, n = 4 hiirtä/ryhmä. 

  

 

Proteiinien immunogeenisyysongelman ratkaisemiseksi on alettu kehittää lyhytketjuisia 

peptidejä kohdennusligandeiksi. Myös niiden valmistuksen helppous ja parempi 

stabiilisuus ovat etuina proteiiniligandeihin nähden. Peptidiligandeista on tutkittu 

menestyksekkäästi muun muassa AG73- shGALA- sja IRQ-peptidiligandia PEG-

liposomin pinnalla kohdennetussa geeniterapiassa (Negishi ym. 2010; Ishitsuka ym. 

2011; Sakurai ym. 2011). Fibroblastikasvutekijällä (engl. fibroblast growth factor, FGF) 

on suuri affiniteetti FGF-reseptoreihin, joita ilmentyy monissa kasvainsoluissa. FGF-

reseptorien aktivaatio johtaa kasvainsoljujen jakautumiseen ja angiogeneesiin. 

Potentiaalinen kohdennuspeptidi on esimerkiksi KRTGQYKLC (bFGFp) (Terada ym. 

2006).  

 

2.2.3.3 Foolihappoligandi 

 

Foolihappoligandia on tutkittu paljon nanokantajan kohdennuksessa. Se on edellä 

mainittuihin kohdennusmenetelmiin verrattuna edullisempi, helpommin konjugoitavissa 

nanopartikkeliin ja stabiilimpi kuljetuksen, varastoinnin ja käytön aikana (Wang ym. 

2010). Lisäksi monet karsinoomat, kuten munasarja-, rinta-, keuhko-, munuais- ja 

aivokarsinoomat, yli-imentävät folaattireseptoreja. Sen sijaan normaalissa kudoksessa 
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folaattireseptoreja on vähän. Lun tutkimusryhmä sai merkittäviä tuloksia kamptotesiinia 

sisältävien huokoisten silikananopartikkelien kohdentamisessa kasvainkudokseen 

foolihappoligandin avulla (Lu ym. 2011).  

 

Foolihapporeseptoreita on käytetty myös tehostamaan diagnostisten aineiden 

akkumulaatiota kuvantamispaikalle. Esimerkiksi PEG-dendrimeeri, johon on liitetty 

gadoliniumkelaatti (Gd(III))  MRI-kuvantamista ja folaattitähde aktiivista kohdennusta 

varten, on käyttökelponen menetelmä diagnosoida, yli-ilmentääkö kyseinen 

kasvainkudos foolihapporeseptoreita (Chen ym. 2010a). 

 

2.2.3.4 Kaksivaiheinen kohdennus 

 

Yksi aktiivisen kohdennuksen menetelmistä on annostella ensin kohdennusligandi ja 

vasta tietyn ajan kuluttua lääkeainetta sisältävä nanopartikkeli. Näin voidaan vähentää 

kohdennusligandin provosoimaa immuunipuolustusjärjestelmän hyökkäystä 

nanopartikkelia kohtaan. Lisäksi kaksivaiheisella kohdennuksella poistuu osa suoran 

kohdennuksen rajoitteista (Palakurthi ym. 2008). Eniten tutkittu mekanismi on 

annostella biotinyloitua monoklonaalista vasta-ainetta (engl. monoclonal antibody, 

MAb), avidiinia sekä biotinyloituja, terapeuttisia liposomeja tietyllä aikavälillä toisiinsa 

nähden (Boerman ym. 2003; Palakurthi ym. 2008). Avidini voi olla myös liitetty vasta-

aineeseen tai liposomiin (Pan ym. 2008). Avidiinin ja biotiinin muodostama sidos on 

yksi vahvimmista tunnetuista sidoksista. Vasta-aine tunnistaa kasvainsolukon 

ilmentämän reseptorin ja sitoutuu siihen. Avidiini sitoutuu vasta-aineen biotiiniin. 

Verenkierrossa kulkeva biotinyloitu, PEGyloitu liposomi päätyy kasvainsolukkoon, 

jolloin se sitoutuu MAb-avidiinikompleksiin biotiini-avidiinisidoksella. Reseptorin 

internalisoituessa liposomi pääsee kasvainsolun sisään, jossa sen sisällä oleva lääkeaine 

vapautuu. 

 

Xiao ryhmineen tutki biotinyloitujen liposomien kohdennusta ihmisen munasarjan 

syöpäsoluihin, NIH:OVCAR-3:een ja SKOV3:een (Xiao ym. 2002). OVCAR-3-

solulinja ilmentää CA-125-antigeenia, mutta SKOV3 ei. Solut altistettiin CA-125-

antigeenin tunnistaville MAb:ille, B27.1:lle ja B43.13:lle, sekä streptavidiinille. Kun 
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solut altistettiin biotiiniliposomeille, biotiiniliposomit sitoutuivat soluihin avidiini-

biotiinisidoksen välityksellä. Näin voidaan selektiivisesti kohdentaa biotiiniliposomit 

kasvainsolukkoon. B27.1-Mab:ia, johon on konjugoitu 
188

Re käytetään ihmisen 

munasarjan syöpien hoidossa (Palakurthi ym. 2008). Vasta-ainemolekyyliin voidaan 

kuitenkin liittää vain yksi tai kaksi 
188

Re-molekyyliä, mikä ei ole riittävä optimaalisen 

radioterapeuttisen tehon saavuttamiseksi. Palakurthi ryhmineen kehitti monivaiheisen 

kohdennuksen, jossa vasta-aine annostellaan erillään 
188

Re-biotiiniliposomeista. Näin on 

saatu radiolääkeaine tehokkaasti kohdennettua NIH:OV-CAR-3-kasvaimeen Balb/c 

nude -hiirillä in vivo (Palakurthi ym. 2008).  

 

Kokellisessa osiossa tutkitaan biotinyloitujen liposomien kohdennusta setuksimabi-

vasta-aineen avulla SKOV3.ip1 ja SKOV3 –soluihin in vitro ja SKOV3 –

kasvainsolukkoon hiirillä in vivo. Solulinjat yli-ilmentävät EGF-reseptoreja, joihin 

setuksimabi sitoutuu suurella affiniteetilla. Myöhemmin annostellut biotiiniliposomit 

sitoutuvat setuksimabi-neutravidiinikompleksiin biotiini-avidiinisidoksella. 

 

2.3 SPECT JA PET 

 

2.3.1 Johdanto isotooppikuvantamiseen 

 

Isotooppikuvantaminen viittaa non-invasiivisiin tekniikoihin, joissa gammasäteilyyn 

(SPECT) tai positroniemissioon (PET) perustuen seurataan molekyylin signaalia in 

vivo. Menetelmät eroavat toisistaan lähinnä herkkyyden, resoluution eli erotuskyvyn ja 

spesifisyyden suhteen. Eroavaisuuksia on lisäksi siinä, kuinka kauan signaali pystytään 

havaitsemaan.  

 

Isotooppikuvantamista käytetään mittaamaan fysiologisia vasteita ja tulkitsemaan niiden 

perusteella taudinkuvaa ja vastetta terapialle.  Informatiivisia vasteita ovat verisuonten 

läpäisevyys, verenvirtaus sekä proteiinien, rasvahappojen ja glukoosin metabolia, 

geenien ilmentyminen ja solujen signaalinvälitys (Reivich ym. 1979; Lamberts ym. 

1990; Goins ja Phillips 2001; Buck ym. 2003). Isotooppikuvantamisessa kuvataan 

radioleimattuja nanopartikkeleita tai endogeenisia molekyylejä, kuten glukoosia, 

peptidejä ja vasta-aineita. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä non-invasiiviset 
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kuvantamismenetelmät mahdollistavat sarjoittaisten kokeiden tekemisen yhdellä 

yksilöllä, vähentävät tarvittavien koe-eläinten määrää sekä parantavat saadun 

tutkimustiedon statistista laatua. 

 

2.3.2 Toimintaperiaate ja laitteisto 

 

2.3.2.1 SPECT 

 

SPECT on non-invasiivinen radiologinen kuvantamismenetelmä, jossa gammakameran 

avulla seurataan eliön sisälle toimitetun, leimatun radionuklidin lähettämää 

gammasäteilyä (Goins ja Phillips 2001). Useista eri suunnista otettujen 

tomografiakuvien avulla pystytään seuraamaan, mihin osaan elimistöä tutkittava 

molekyyli on jakautunut ja kuinka paljon aktiivisuutta kudoksessa on.  

 

Radionuklidien energia vaihtelee tyypillisesti 70 keV-511 keV (Goins ja Phillips 2001). 

Kun radionuklidit valitaan niin, että niiden fotonienergiat ovat riittävän kaukana 

toisistaan, voidaan samanaikaisesti kuvantaa monta eri tutkittavaa kohdetta, esimerkiksi 

radioleimattua liposomia ja lääkeainetta, samassa organismissa. Menetelmällä voidaan 

mitata alhaisia konsentraatioita (<10
-10

 M) korkealla resoluutiolla (<1,0 mm)  in vivo 

(Meikle ym. 2005). 

 

Gammakameran kehitti Hal Anger 1960-luvulla. Sitä käytetään edelleen laajasti 

kuvantamaan radionuklidien distribuutiota in vivo. Gammakameran pääkomponentit 

ovat kollimaattori, tuikedetektori, valomonistinputki (engl. photo multiplier tube, PMT) 

ja kuvanmuodostusohjelma (Anger 1964). Yksittäiset fotonit lokalisoituvat 

lyijykollimaattorille. Kollimaattori estää ei-toivottujen gammasäteiden pääsyn eteenpäin 

(Anger 1964). Tämä mahdollistaa emittoidun fotonin aseman määrittämisen elimistössä. 

Kollimaattori voi olla joko tasokollimaattori tai pinhole-tekniikkaan perustuva 

kollimaattori (Jaszczak ym. 1994; ). Tasokollimaattoria käytetään kuvattaessa 

suurempia rakenteita, esimerkiksi ihmistä. Pinhole-kollimaattorilla sen sijaan 

saavutetaan parempi resoluutio, mikä on edellytys pieneläinten ja pienten kudosten 

kuvauksessa (Jaszczak ym. 1994; Kulkami ym. 2011). Paremman tarkkuutensa vuoksi 
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pinhole-kollimaattoria voidaan käyttää esimerkiksi pään ja kaulan alueiden pienten 

rakenteiden sekä lasten kudosten kuvantamisessa ihmisellä (Kulkami ym. 2011).  

 

Kollimaattorin reiän läpäistyään fotoni iskeytyy tuikekiteeseen eli skintillaattoriin, joka 

toimii detektorina (Anger ym. 1964). Yleisin ja pisimpään käytössä ollut tuikedetektori 

on thalliumaktivoitu natriumjodidikristalli (NaI(Tl)). NaI absorboi gammasäteitä. 

Gammasäteilyn ja NaI:n vuorovaikutus perustuu fotosähköiseen ilmiöön tai Compton-

sirontaan, minkä seurauksena syntyy vapaita elektroneja. Elektronit vuorovaikuttavat 

edelleen kidehilan kanssa, jolloin syntyy näkyvää valoa suhteessa gammakvantin 

energiamäärään.  Thallium- sekä natriumaktivoitua cesiumjodidia (CsI(Tl) ja CsI(Na)) 

sekä lantaanibromidia (LaBr3) on tutkittu vaihtoehtona NaI(Tl)-detektorille. Tuikekiteet 

ovat hyviä detektoreita hyvän tehokkuutensa ja edullisuutensa vuoksi. Ne voidaan 

valmistaa halutun kokoiseksi ja muotoiseksi. Tuikekiteet edellyttävät kuitenkin 

ylimääräisen vaiheen detektointiprosessissa, sillä tuikevalo tulee muuntaa elektroniseksi 

pulssiksi. Välivaiheen aikana, detektorin ja fotonimuuntajan välillä, menetetään 

tuikevaloa, mikä huonontaa erotuskykyä.  

 

Valontuikahduksen aallonpituus vaikuttaa fotoninmuuntajan valintaan. 

Fotoninmuuntajan avulla tuikevalo muunnetaan elektroniseksi pulssiksi.  Yleisin ja jo 

1960-luvulta asti käytössä ollut fotoninmuuntaja on PMT (kuva 11). Se koostuu 

vakuumiputkesta, jossa on valokatodi. Katodi muuntaa näkyvän valon elektroneiksi ja 

suurentaa elektronien määrän 10
6
 – 10

7
 –kertaiseksi (Cherry 2006). Elektorninen 

signaali vahvistuu, minkä jälkeen se voidaan muuntaa digitaaliseksi signaaliksi. 

 

 

Kuva 11. Valonmonistusputki, PMT (Madsen 2008). 
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PMT:n signaalinmuuntotehokkuus on kuitenkin yleensä heikko, alle 20 prosenttia. 

Tämä johtaa signaalin heikkenemiseen ja siten energiaerotuskyvyn ja avaruudellisen 

resoluution heikkenemiseen. Lisäksi laite on herkkä ympäristöolosuhteiden muutoksille, 

kuten lämpötilan, kosteuden ja magneettikentän muutoksille. Uudemmilta fotonin-

muuntajilta odotetaan tulevaisuudessa parempia ominaisuuksia PMT:n heikkouksiin 

verrattuna. Analyysi- ja kuvanmuodostusohjelma prosessoi lopuksi elektronisen 

signaalin ja muuntaa sen yhdeksi tai useammaksi kuvaksi.  

 

SPECT-kuvauksessa yksi tai useampi gammakamera kiertää eliön ympäri ja ottaa kuvia 

joka suunnasta. Projektiokuvista lasketaan pyörimisakselin suuntaisia leikekuvia joko 

suodatetulla takaisinprojisoinnilla tai iteratiivisella laskentamenetelmällä (Bruyant ym. 

2002). Kolmiulotteinen kuva rekonstruoidaan näin matemaattisten algoritmien avulla. 

Tämä erottaa SPECT:n perinteisestä tasokuvantamisesta. Kuvassa 12 on esitetty 

SPECT- ja PET –laittiestojen toimintaperiaatteet. Kuvassa 13 on pieneläinten 

kuvantamiseen tarkoitettu SPECT-CT –laitteisto. 

 

 

Kuva 12. SPECT- ja PET –laitteistojen toimintaperiaatteet. Kuvannettavast kohteesta 

detektoidaan signaali useista suunnista. Signaali muutetaan elektroniseksi pulssiksi, 

monistetaan ja prosessoidaan. Rekonstruktiolla saadaan kolmiulotteinen kuva (Goins ja 

Phillips 2001).  PMT = valomonistinputki.   
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Kuva 13. Pieneläinten kuvaukseen käytettävä NanoSPECT/CT-laite, Bioscan, Mediso. 

 

 

2.3.2.2 PET 

 

PET-kuvantamisessa elimistöön annostellaan radioaktiivinen merkkiaine, jolla on lyhyt 

puoliintumisaika. Radionuklidi hajoaa emittoimalla elektronin vastahiukkasen, 

positronin. Menetettyään energiaansaa positroni kohtaa negatiivisen elektronin, mistä 

seuraa annihilaatio ja kahden 511 keV energian omaavan gammafotonin siroaminen 

vastakkaisiin suuntiin (Goins ja Phillips 2001). PET-laitteisto koostuu sisärenkaassa 

olevasta tuikekiteestä, joka muuttaa elektronit valoksi. Signaali vahvistetaan PMT:n 

avulla. Samanaikaiset fotonit havaitaan tehokkaasti koinssidenssimittauksella (kuva 12). 

Koinsidenssiyksikkö rekisteröi vain sellaiset gammafotonit, jotka havaitaan kahdessa 

vastakkaisessa mittauskanavassa yhtä aikaa. Koinsidenssitekniikan vuoksi 

lyijykollimaattoria ei tarvita.  

 

Pieneläinkuvantamisessa käytetyn PET-laitteiston resoluutio on huonompi CT-, 

SPECT- ja MRI-kuvan resoluutioon verrattuna. Sen vuoksi PET-laitteistoon yhdistetään 

yleensä CT-laitteisto. Yhdistelmäkuvantamista on käsitelty kappaleessa 4.4. SPECT- ja 

PET-kuvantamista on vertailtu MRI-kuvantamiseen taulukossa 4. 
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PET-kuvantamisessa paljon käytetty merkkiaine fluoro-deoksiglukoosi, 
18

F-FDG, 

käyttäytyy fysikaaliskemiallisilta ja farmakokineettisiltä ominaisuuksiltaan kuten 

tavallinen glukoosi. Kasvainsoluissa glukoosimetabolia kiihtyy normaaliin solukkoon 

verrattuna  (Reivich ym. 1979).  
18

F-FDG:n avulla voidaan seurata biokemiallisia 

tapahtumia kasvaimessa ja vastetta kemoterapialle jo ennen kuin kasvaimen koossa on 

havaittavissa muutosta: PET/CT-kuvaus 
18

F-FDG-soluunotosta kertoo hoitovasteesta jo 

24 h hoidon jälkeen, kun kasvaimen koossa sen sijaan havaitaan CT:llä näkyviä 

muutoksia vasta kuukauden kuluttua.   

 

2.3.3 SPECT- ja PET-kuvantamisen edut ja rajoitteet 

 

Kuvantamismenetelmät eroavat toisistaan resoluutiossa ja herkkyydessä kuvata 

morfologiaa ja elintoimintoja (Cherry 2006).  Kuvantamismenetelmää valittaessa tulee 

ottaa huomioon seuraavat lähtökohdat: avaruudellinen ja ajallinen resoluutio, 

detektioherkkyys, penetroituminen kudoksessa, signaalin suhde taustakohinaan, 

kvantitatiivinen tarkkuus, säteilyn määrä, kustannukset sekä suoritusteho (Cherry 2006).  

 

SPECT-kuvantamisen etuna pidetään laajaa sovellusjoukkoa, jossa sitä voidaan 

hyödyntää. Sen avulla voidaan seurata hitaampia kineettisiä prosesseja verrattuna PET-

kuvantamiseen. Tämä johtuu isotooppien pidemmästä puoliintumisajasta, mikä 

mahdollistaa myös merkkiaineiden valmistuksen muualla. PET-kuvauksen radionuklidit 

ovat lyhytikäisiä, joten kuvantamislaitteiston läheisyydessä tulee yleensä olla myös 

radiokemian laboratorio ja syklotroni. SPECT-kuvantamismenetelmää käytettäessä 

voidaan samanaikaisesti kuvantaa useampaa eri prosessia niin, että detektoidaan eri 

isotooppien energiat. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia sekä vähentää koe-eläinten 

määrää tutkimuksessa. SPECT-kuvantamiseen soveltuvia kaupallisia radioleimattuja 

merkkiaineita on saatavilla laajempi valikoima kuin PET-merkkiaineita.   

 

Haasteina SPECT:iä käytettäessä ovat toistaiseksi tulkintavarmuus ja diagnostinen 

tarkkuus (Bateman ym. 2006). Näiden suhteen SPECT jää jälkeen PET:lle. 

Kustannuksiltaan sen sijaan PET-kuvantaminen on SPECT-kuvantamista kalliimpaa. 

Koska PET:n herkkyys on parempi ja tulkittavuus on varmempaa, kustannustehokkuus 
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voi olla suurempi (Bateman ym. 2006). SPECT ja PET -kuvantamismenetelmiä on 

verrattu MRI- ja CT-kuvantamiseen taulukossa 4.  

 

Taulukko 4. Kuvantamismenetelmien vertailu (Goins ja Phillips 2001, Massoud ja 

Gambhir 2003, Meikle ym. 2005 , Ting ym. 2009, Koba ym. 2011).  

 

 
SPECT PET MRI CT 

Käyttöaiheet 

Molekyylien kohdentamisen 
kuvantaminen, toiminnallinen 
kuvantaminen: sydän- ja 
aivoperfuusion kuvantaminen, 
metabolian, hypoksian, 
apoptoosin kuvantaminen. 

Molekyylien kohdentamisen 
kuvantaminen, toiminnallinen 
kuvantaminen: metabolian, 
perfuusion, soluproflieraation, 
apoptoosin, hypoksian 
kuvantaminen, geenien 
ilmentymisen kuvantaminen. 

Pehmytkuodosten 
kuvantaminen, 
angiografia, perfuusio ja 
kudoksen hapettumisen 
kuvantaminen 

Anatominen 
kuvantaminen, erityisesti 
luuston ja kasvainten 
kuvantaminen 

Reoluutio Pieneläin-SPECT 0.5-1 mm 
Pieneläin-PET 1.0-2.0 mm; 
kliinisessä kuvantamisessa 6-8 
mm 

25-100 µm 50-200 µm 

Herkkyys 10-
10

-10-
11

 mol/l 10
-11

 - 10
-12

 mol/l 10
-3

-10
-5

 mol/l ei karakterisoitu 

Edut 

Kvalitatiivinen 
kuvantamismenetelmä, hyvä 
herkkyys. Saatavilla paljon 
erilaisia kaupallisia merkkiaineita, 
jotka leimattu teknetiumilla, jodi-
123:lla ja indium-111:lla. 
Edullisempi verrattuna PET:iin ja 
MRI:een.  

Herkkä, kvantitatiivinen 
kuvantamismenetelmä 

Hyvä avaruudellinen 
resoluutio, erinomainen 
pehmytkudoskontrasti. 
Ei ionisoivaa säteilyä. 
Kvantitatiivinen 
menetelmä 

Edullinen verrattuna 
edellisiin. 

Rajoitteet 
Ionisoiva säteily, 
kvantitatiivisuudessa puutteita. 

Kalleus. Ionisoivan säteilyn 
käyttö. Teknisesti vaativin 
menetelmä. 

Herkkyys huono. Kallis ja 
aikaavievä. 
Lääketieteelliset vasta-
aiheet menetelmän 
käytölle. 

Rajoittunut 
molekyylikuvantaminen. 
Huonohko resoluutio 
pehmytkudoksissa. 
Ionisoiva säteily. 

 

 

2.3.4 Kahden kuvantamismenetelmän yhdistäminen 

 

Vuosikymmenten ajan on hyödynnetty useamman kuvausmenetelmän vahvuuksia, 

mutta kuvannettava eliö on jouduttu siirtämään yhdestä kuvantamislaitteesta toiseen. 

Tästä seuraa vaikeuksia sovittaa saadut peräkkäiset kuvat yhteen, sillä aika-akseli on eri. 

Elimet voivat myös muuttaa muotoaan tai kokoaan ajan myötä, mistä seuraa vääristymä. 

Elimen muoto ja sijainti riippuvat siitä, missä asennossa eliö on laitteessa.    

 

Vasta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on teknologia kehittynyt niin, että 

kahden eri kuvantamismenetelmän vahvuudet yhdistyvät yhdessä laitteessa täydentäen 

toisiaan. PET-CT ja SPECT-CT ovat malliesimerkkejä kyseisestä integraatiosta. 

Yhdistelmäkuvantamisessaa saadaan tarkka rakenteellinen informaatio (CT) ja 
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biokemiallinen tapahtuma (SPECT, PET tai MRI) kuvannettua yhdellä laitteistolla 

(Meikle ym. 2005; Cherry  2006).  

 

CT:n yhdistäminen SPECT:iin tai PET:iin parantaa herkkyyttä, tarkkuutta ja 

resoluutiota sekä vähentää virhelähteitä korjaamalla fotonin vaimenemista (Lardinois 

ym. 2003). Kahden menetelmän yhdistämisellä pyritäänkin eliminoimaan yksittäisen 

menetelmän heikkouksia ja parantamaan siten diagnostista tarkkuutta. SPECT-CT:n 

eduiksi kasvainten kuvantamisessa katsotaan PET-CT:tä parempi resoluutio, parantunut 

attenuaatiokorjattujen SPECT-kuvien laatu sekä tarkempi kuvattavan kohteen 

anatominen paikantaminen kolmiulotteisen tiedon ja CT:n tuomien anatomisten 

maamerkkien ansiosta (Lerman ym. 2006; Santra ym. 2011). CT:n yhdistäminen 

SPECT:iin parantaa resoluutiota jopa kymmenkertaisesti (Lerman ym. 2006).  

 

Lardinois ryhmineen vertasi CT:n ja PET:n diagnostista tarkkuutta yhdistettyyn PET-

CT-kuvauksen tarkkuuteen keuhkosyöpäpotilailla (Lardinois ym. 2003). Merkkiaineena 

käytettiin [2-
18

F]-2-fluoro-2-deoksiglukoosia (
18

F-FDG). PET-CT:llä saatiin diagnoosin 

kannalta merkittävää lisätietoa CT:hen ja PET:iin verrattuna 41%:lla potilaista (n=49). 

PET-CT oli tarkempi menetelmä kasvaimen karakterisoinnin ja sijainnin 

määrittämisessä (kuva 14). Metastaasien diagnosoinnissa PET-CT paransi diagnostista 

varmuutta joka neljännessä tapauksessa CT:hen ja PET:iin verrattuna. 

 

 
Kuva 14. CT-, PET- ja PET-CT –kuva keuhkokasvaimesta. Merkkiaineena 

18
F-FDG. 

CT- ja PET-kuvat vahvistivat primäärikasvaimen sijaitsevan keuhkojen vasemmassa 

ylälohkossa, mikä antoi syytä epäillä kasvaimen levinneen. PET/CT-kuva varmisti 

leviämisen, ja diagnoosi varmistettiin operatiivisesti  (Lardinois ym. 2003). 

 

 

Eduistaan huolimatta kahden kuvantamismenetelmän yhdistäminen ei silti aina ole 

järkevää. Laajan, useista tietokannoista vuosilta 1950-2010 kerätyn aineiston perusteella 

PET-CT:n todettiin olevan kustannustehokkuudeltaan huonompi kuvantamismenetelmä 
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verrattuna vallitsevaan menetelmään PET:iin uusiutuvien rintasyöpätapausten kohdalla 

(Auguste ym. 2011).  Sen sijaan osassa keuhkosyövistä PET-CT on osoittautunut 

kustannustehokkaammaksi PET:iin verrattuna (Schreyögg ym. 2010). CT:tä 

käytettäessä fotonin vaimentumista korjaamaan lisääntyy emission ja transmission 

virheellisen rekisteröinnin riski (Goetze ym. 2007). Tämä johtuu siitä, että 

tomografiakuvat otetaan peräkkäin. Virherekisteröintiin voi johtaa esimerkiksi potilaan 

huono asettelu, potilaan hengitys- tai muut liikkeet. Virherekisteröintien korjaamiseksi 

on kehitetty ohjelmia, jotka kuvansovituksen kautta uudelleenrekisteröivät ja siten 

korjaavat signaalia. Korjausalgoritmien kehittäminen onkin ratkaisevaa tarkkuuden 

parantamiseksi.  

 

2.4 KOHDENNETTUJEN NANOPARTIKKELIEN SPECT- JA PET-

KUVANTAMINEN SYÖVÄN HOIDOSSA 

 

2.4.1 Nanopartikkelien radioleimaus 

 

2.4.1.1 Radionuklidin valinta 

 

Radionuklidin valintaan vaikuttaa erityisesti isotoopilta vaadittavat fysikaalis-

kemialliset ominaisuudet, taloudellisuus ja turvallisuus. Tärkeimpiä nukidin 

ominaisuuksi ovat emissiolaji, energia ja puoliintumisaika. Lisäksi on huomioitava 

penetroitumattoman ja penetroituvan säteilyn suhde sekä isotoopin säteilymyrkyllisyys, 

saatavuus ja hinta. Tutkittava kohde asettaa omat rajoitteensa, esimerkiksi tuumorin 

koko ja sijainti tulee ottaa huomioon. Ionisoivan säteilyn käytön tulee täyttää 

säteilylainsäädännön asettamat vaatimukset ja tutkijan on pyrittävä mahdollisimman 

yksinkertaiseen, tehokkaaseen ja toistettavaan radioleimaukseen. Taulukkoon 5 on 

koottu yhteenveto SPECT- ja PET-kuvantamisessa käytetyistä radionuklideista. 
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Taulukko 5. SPECT- ja PET-kuvantamisessa yleisimmin käytetyt radionuklidit 

(Hamoudeh ym. 2008, ). 

Radionuklidi Emissiolaji t½ Emax (keV) 

67
Ga gamma 78,3 h 93, 184, 300, 390 

123
I gamma 13,3 h 159 

131
I gamma (81.2 %), beta 8,04 vrk γ: 284,364,637 

111
In gamma 67,2 vrk 171, 245 

99m
Tc gamma 6,02 h 140 

        

18
F positroni 1,83 h 640 

68
Ga positroni 1,13h 1890 

11
C positroni 20,4 min 960 

13
N positroni 9,96 min 1190 

15
O positroni 2,07 min 1720 

  

 

SPECT-kuvantamisessa eniten käytetty radionuklidi on teknetium-99m ( 
99m

Tc). Sen 

puoliintumisaika on 6 h, mikä mahdollistaa yleensä 48 h kuvantamisen annostelun 

jälkeen. Lyhyestä puoliintumisajasta ja tehokkaasta 140 keV gammaemissiosta johtuen 

se altistaa potilaan vain pienelle säteilyannokselle, mutta mahdollistaa tehokkaan 

kuvantamisen (Mitra ym. 2006; Hamoudeh ym. 2008). Lisäksi 
99m

Tc:n valmistaminen 

on yksinkertaista molybdeeni-99 (
99

Mo)/
99m

Tc –generaattorilla. 
99m

Tc on kemiallisilta 

ominaisuuksiltaan latentti, mikä mahdollistaa sen käytön leima-aineena. 

 

PET-kuvantamisen käytetyin nuklidi on fluori-18 (
18

F) optimaalisen 

puoliintumisaikansa (1,83 h) vuoksi. Paljon käytetyn radiolääkeaineen, 
18

FDG:n, 

kehittäminen on ollut tärkeä askel onkologiassa (Reivich ym. 1979). Sitä käytetään 

diagnostiikassa määrittämään syöpäsolujen kiihtynyttä glukoosiaineenvaihduntaa ja 

siten elinkykyisten kasvainsolujen määrää ja jakautumisnopeutta (Lardinois ym. 2003).  

 

2.4.1.2 Leimausmenetelmät 

 

Kantaja-aineen leimaaminen valmistuksen jälkeen on ensisijainen leimausmenetelmä. 

Sillä saavutetaan paras leimaustehokkuus ja leiman stabiilisuus (Ting ym. 2009). 
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Nanopartikkelin leimaus jälkikäteen edellyttää kuitenkin vakaiden radionuklidien 

käyttöä. Tähän soveltuvia leima-aineita ovat 
99m

Tc, 
111

In ja 
67

Ga.  

 

Leima-aine voidaan liittää kantaja-aineen pintaan, esimerkiksi lipidikaksoiskalvoon, 

kelaatiota hyödyntäen (Ting ym. 2009). Eniten tutkittuja radionuklidi-kelaattoripareja 

ovat 
99m

Tc ja 
111

In:n kelatointi DTPA:n avulla ja 
99m

Tc:n kelatointi HYNIC-

kelaattorilla. PET-kuvantamisessa eniten käytetyt 
18

F- ja 
11

C-leimat on helppo liittää 

metylaation tai nukleofiilisen substituution avulla kantaja-aineeseen (Reivich ym. 

1979).  

 

Leima voidaan myös saattaa nanopartikkelin sisällä olevaan vesifaasiin valmistuksen 

jälkeen konjugoimalla leima-aine lipofiilisella molekyylillä, esimerkiksi HM-PAO:lla 

(Meikle ym. 2005). 
99m

Tc-HM-PAO on ollut jo vuosikymmeniä kliinisessä käytössä 

muun muassa aivoperfuusion kuvantamisessa ja leukosyyttien radioleimauksessa 

tulehduksellisten sairauksien kuvantamisessa (Andersen ym. 1988; Mountford ym. 

1990). Se valittiin liposomien radioleimaukseen stabiiliutensa, yksinkertaisen 

leimausmenetelmänsä ja hyvän leimaustehokkuutensa vuoksi. 

 

Valmistuksen jälkeisellä leimauksella on saavutettu paras leimaustehokkuus (>90%) ja 

leima-aineen stabiilisuus. Valmistuksen jälkeisistä leimausmenetelmistä leiman 

epäspesifinen liittäminen partikkelin pintaan on vähiten stabiili (Goins ja Phillips 2001). 

 

Radioisotooppi voidaan kapseloida myös kantaja-aineen sisään valmistusvaiheessa. 

Kapselointi liposomin sisään on yksinkertaisempaa kuin leiman liittäminen jälkikäteen 

(Ting ym. 2009). Siinä radioaktiivinen aine lisätään lipidifilmiin ennen hydratointia ja 

ekstrusointia. Se ei kuitenkaan ole yhtä käytännöllinen menetelmä, jos vaaditaan nopeaa 

liposominvalmistusta ja nopeaa kuvantamista. Esimerkiksi 
18

F-FDG: kapselointia 

liposomin sisään valmistuksen aikana käytetään paljon (Goins ja Phillips 2001). Myös 

123
I voidaan kapseloida liposomin sisään valmistuksen aikana. 
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2.4.2 Kasvainten diagnostiikka 

 

Diagnostiikan suurin haaste on kehittää menetelmiä, joilla mahdollistetaan diagnoosin 

tekeminen entistä aikaisemmin. Kasvainsolukossa tapahtuu metabolisia muutoksia 

ennen rakenteellisia muutoksia (Brindle 2008). Metabolisia muutoksia voidaan 

kuvantaa sopivan merkkiaineen avulla SPECT:iä ja PET:iä käyttäen. CT:n liittäminen 

niihin parantaa diagnostista tarkkuutta jopa kymmenkertaisesti (Lardinois ym. 2003;).  

 

Diagnostiikan kehittyminen mahdollistaa myös tehokkaan terapian monitoroinnin; 

isotooppikuvantamisen avulla voidaan seurata kasvainsolukossa tapahtuvia muutoksia 

ja siten muokata terapiaa niiden perusteella. Esimerkiksi hormonireseptorien 

ilmentyminen kertoo antihormonaalisen hoidon tehosta ja kasvainsolukon hypoksian 

tiedetään vaikuttavan radioterapian tehoon (Brindle 2008). Tiettyjen respetorien 

ilmentyminen kertoo solukuolemasta ja toisten puolestaan solunjakautumisen 

estymisestä. Varhainen hoidon monitorointi mahdollistaa yksilöidyn hoidon. 

 

Kasvainten diagnostiikassa valitaan tapauskohtaisesti merkkiaine, joka hakeutuu 

kuvannettavaan kohteeseen. Kuvannettaessa havaitaan merkkiaineen emittoima säteily, 

mikä antaa tietoa kasvaimen aineenvaihdunnasta, solutyypistä ja taudin laajuudesta 

(Hamoudeh ym. 2008). Diagnostiikassa voidaan hyödyntää glukoosimetabolian 

kuvantamista. Lisääntynyt 
18

F-FDG-soluunotto hoidon jälkeen kertoo huonosta 

hoitovasteesta ja huonontaa potilaan ennustetta (Brown ym. 1996; Schelling ym. 2000; 

Weber ym. 2003). Vähentyneen soluunoton on puolestaan todettu johtuvan 

glukoositransportterien siirtymisestä solukalvolta sytosoliin, mikä ennakoi 

solukuolemaa (Schelling ym. 2000). Glukoosimetabolian kuvantamista on käytetty 

paljon nanopartikkeliformulaatioiden varhaisen hoitovasteen seurannassa syövän 

hoidossa ja nanopartikkeliformulaatioiden tuotekehityksessä (Maeda ym. 2006; Chow 

ym. 2009; Zhang ym. 2011). 

 

Kasvainsolujen DNA-synteesin ja jakautumisnopeuden arvioimiseen ja hoitovasteen 

määrittämiseen on käytetty 2-( 
11

C-)tymidiinin ja 
18

F-fluorotymidiinin (
18

F-FLT) 

soluunoton PET-kuvausta, mikä kertoo DNA-synteesin nopeudesta (Wells ym. 2002; 

Buck ym. 2003; Yang ym. 2010). Hoidon tehotessa FLT-soluunotto vähenee. 
18

F-FLT:n 
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PET-kuvantamista on hyödynnetty esimerkiksi Doxilin syöpäsolujen jakautumista 

hidastavan vaikutuksen seuraamisessa (Zhang ym. 2011).  

 

Syöpäsolulinjat ilmentävät kullekin solutyypille ominaisia reseptoreja. Solutyypille 

spesifisiä reseptoreja voidaan hyödyntää diagnostiikassa ja kohdennetussa 

lääkehoidossa. Kasvainten diagnostiikassa on käytetty pitkään muun muassa folaatti-, 

somatostatiini-, estrogeeni-, androgeeni- ja EGF-reseptorien kuvantamista, ja niiden 

tutkimus jatkuu edelleen (Lamberts ym. 1990; Harvey ym. 1999; Bettio ym. 2006; Ping 

ym. 2008). Diagnostiikassa voidaan käyttää apuna myös kasvainsoluille ominaisten 

transportterien ja mRNA:n kuvantamista SPECT- ja PET-menetelmillä (Massoud ja 

Gambhir 2003). Amino- ja rasvahappojen metabolian kuvantaminen voi auttaa 

puolestaan hoitovasteen seurannassa (Brindle 2009).  

 

2.4.3 Nanopartikkelisovellutukset radio- ja kemoterapiassa. 

 

Radioterapialla tarkoitetaan radiolääkeaineen kohdentamista syöpäkudokseen, jossa 

radioaktiivinen lääkeaine emittoi alfa- tai betasäteilyä (Hamoudeh ym. 2008).. 

Hiukkassäteily absorboituu syöpäsolukkoon. Tietyn energian omaava betahiukkanen 

vuorovaikuttaa atomien, pääasiassa vesimolekyylien, kanssa ja menettävät energiaansa. 

Vuorovaikutuksessa syntyy virittyneitä atomeja sekä vapaita radikaaleja, jotka 

aiheuttavat DNA-juosteen katkeamista soluissa.  

 

Alfaemitterien käyttöä rajoittaa lyhyt, jopa vain muutaman solun kattava, 

penetraatiomatka kudoksessa, lyhyet puoliintumisajat sekä korkea lineaarisen 

energiansiirron (engl. linear energy transfer, LET) arvo. Korkea LET-arvo johtaa 

laajempiin, korjautumattomiin DNA-kaksoisjuosteen vaurioihin, perusteellisempiin 

kromosomivaurioihin mitoosissa ja monimutkaisempiin kromosomien 

uudelleenjärjestäytymisiin kuin matalammilla LET-säteillä (betaemitterit). Ionisoivan 

säteilyn vaikutuksesta kasvainsolukko menetteeää jakaantumiskykynsä, jolloin 

kasvaimen kasvu hidastuu tai pysähtyy.  

 

 Ideaalitapauksessa radiolääkeaine, joka koostuu kantaja-aineesta ja radionuklidista, 

kuljettaa radionuklidin kvantitatiivisesti syöpäkudokseen välttäen terveen kudoksen 
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vaurioitumisen (Ting ym. 2009). Tämän saavuttamiseksi nanokantajan spesifinen 

kohdentaminen kasvaimeen on avainasemassa hoidon onnistumisen ja sivuvaikutusten 

vähentämisen kannalta. Kasvainten radioterapiassa käytettyjä radionuklideita on 

vertailtu taulukossa 6.  

 

Taulukko 6. Kasvainten radioterapiassa käytetyt radionuklidit (Hamoudeh ym. 2008, 

Ting ym. 2009). 

Radionuklidi Emissiolaji t½ Emax (keV) 
Penetraatio 
kudoksessa 

186Re beta, gamma (9,4 %) 89,2 h β:1069 5 mm 

166Ho beta, gamma (6,7 %) 26,9 h β:1853 10,2 mm 

188Re beta, gamma (15,1%) 17,0 h β:2120 11 mm 

89Sr beta 52,7 d 1463 3 mm 

32P beta 14,3 d 1710 8.7 mm 

90Y beta 64,1 h 2280 12 mm 

225Ac alfa 10 d 5830, 5792, 5790, 5732 0,04-0,08 mm 

211At alfa 7,2 h 5870 0,06-0,08 mm 

213Bi alfa 45,7 min 5869 0,05-0,08 mm 

  

 

Samassa valmisteessa voidaan myös hyödyntää radiolääkeaineen ja kemoterapia-aineen 

synergististä vaikutusta. Esimerkiksi passiivisesti kohdennetuilla, 
188

Re-leimatuilla 

doksorubisiiniliposomeilla on todettu olevan merkittävä kasvaimen kasvua hidastava 

vaikutus pelkkään doksorubisiiniliposomiin, 
188

Re-liposomiin ja suolaliuoskontrolliin 

verrattuna (kuva 15) (Chen ym. 2008). SPECT-CT –kuvantamista käytettiin seuraamaan 

lääkeaineen jakautumista kudoksiin (kuva 16). Kuvasta 16 nähdään, kuinka suurin osa 

lääkeaineesta on tuumorissa ja askiitissa (vatsaonteloon kertynyt neste). 
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Kuva 15. Intraperitoneaalisesti (i.p.) annosteltujen
 188

Re-liposomien (22,2 MBq/hiiri), 

doksorubisiiniliposomien (5 mg/kg), 
188

Re-doksorubisiiniliposomien (22,2 MBq/hiiri ja 

5 mg/kg) ja suolaliuoksen vaikutus tuumorin (ylhäällä) ja askiitin (alhalla) painoon 

BALB/c-uroshiirillä, joilla C26-karsinooma. N=4 kussakin ryhmässä ja aikapisteessä 

(Chen ym. 2008). 
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Kuva 16. A) Micro-SPECT-CT –kuvasarja C26-paksusuolen karsinoomasta BALB/c-

hiirillä pelkän leima-aineen, leimatun liposomin sekä doksorubisiinisa (DXR) sisältävän 
188

Re-leimatun liposomin i.p-injektion jälkeen ajan funktiona. B) 
188

Re-

doksorubisiiniliposomin distribuutio hiiressä 72 h i.p.-injektion jälkeen SPECT-CT –

kuvannettuna, autoradiogrammina ja fotogrammina (Chen ym. 2008). 

 

 

Passiivisesti kohdennettua, 
111

In-leimattua pegyloitua vinorelbiiniliposomia on tutkittu 

paksusuolen karsinooman hoidossa BALB/c-hiirillä (Chow ym. 2009). Terapeuttista 

vastetta seurattiin 
18

F-FDG:n ja PET-kuvantamisen avulla. Aktiivisesti vasta-aineen 

avulla kohdennettua 
111

In-immunoliposomia puolestaan on tutkittu mesoteliooman 

hoidossa (Iyer ym. 2011). Tutkimuksessa SPECT/CT –kuvantaminen osoitti tehokasta 

kertymistä syöpäsolukkoon. 

 

Zevalin ja Bexxar (kappale 3.3.1.) ovat jo markkinoilla olevia, aktiivisesti 

kohdennettuja nanopartikkeliformulaatioita, jotka hakeutuvat spesifisesti B-

lymfosyytteihin non-Hodgkinin lymfoomassa vasta-aine-antigeeniaffiniteetin vuoksi 

(Jacene ym. 2007). Terapeuttisina aineina valmisteissa on 
90

Y-ibritumomabitiuxetaani 

(Zevalin) ja 
131

I-tositumomabi (Bexxar). Radioisotooppi aiheuttaa vasta-aineen kanssa 
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synergistisen vasteen emittoimalla betahiukkasia, jotka aiheuttavat kasvainsolujen 

kuoleman (Witzig ym. 2002). Valmisteiden distribuutiota kasvaimeen, soluunottoa ja 

terapeuttista tehoa voidaan kuvantaa SPECT:a käyttäen. 

 

Radiolääkeaine voidaan annostella myös paikallisesti kasvainkudokseen leikkauksen 

yhteydessä. Wang ryhmineen tutki 
186

Re-liposomien β-emission radioterapeuttista tehoa 

pään ja kaulan karsinooman (HNSCC) hoidossa leikkauksen yhteydessä (Wang ym. 

2008). Distribuutiota ja retentiota seurattiin SPECT-CT –kuvantamista käyttäen. 

Radionuklidia sisältävä liposomiformulaatio pysyi hyvin kasvainkudoksessa ja vähensi 

kasvaimen tilavuutta merkittävästi: 10 vuorokauden kuluttua radionuklidiliposomia 

saaneilla hiirillä kasvain oli nelinkertaisesti pienempi kontrolliliposomia saaneiden 

hiirten kasvaimeen verrattuna. 

 

2.4.4 Tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia 

 

Kasvainten ja niiden toiminnan ja ominaisuuksien non-invasiivinen kuvantaminen, 

sairauden asteen määrittäminen ja terapeuttisen vasteen seuraaminen ovat 

tulevaisuudessa isotooppikuvantamismenetelmien käyttöalueita. Entistä tarkempia ja 

herkempiä kuvantamislaitteistoja kehitetään tulkinnanvaraisuuksien karsimiseksi ja 

diagnoosin aikaistamiseksi. Kuvantamismenetelmien kehitys mahdollistaa entistä 

tarkemman diagnostiikan, hoidon suunnittelun ja seuraamisen. Koska hoitovastetta 

voidaan seurata molekyylitasolla, mahdollistaa se tehokkaamman ja 

personalisoidumman hoidon. Isotooppikuvantamismenetelmien kehitys voi myös 

nopeuttaa prekliinisiiä ja kliinisiiä lääketutkimuksia ja vähentää eläinkokeissa 

tarvittavien yksilöiden määrää sarjatutkimusten myötä. SPECT-CT ja PET-CT ovat 

käyttökelpoisia esimerkiksi annos-vastetta tutkittaessa tai farmakokineettisiä 

parametreja, etenkin distribuutio- ja metaboliakäyttäytymistä, selviteltäessä. Tehokkaat 

kuvantamismenetelmät, spesifiset kantaja-aineet ja geeniterapia voivat mahdollistaa 

myös ehkäisevän lääketieteen (Sakura ym. 2011). SPECT-CT- ja PET-CT –

kuvantamismenetelmien kustannustehokkuutta tulee kartoittaa tulevaisuudessa. 

  

Olemassa olevien nanopartikkeliformulaatioiden optimoiminen ja uusien kehittäminen 

tulee mahdollistamaan entistä tehokkaamman ja spesifisemmän (radio)lääkeaineiden, 
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diagnostisten aineiden sekä nukleiinihappoketjujen jakautumisen kohdekudokseen tai –

soluun, tehokkaamman soluunoton ja paremman hoidon tehon. Kontrolloidusti 

lääkeainetta vapauttavien nanopartikkeliformulaatioiden, erityisesti ulkoiseen 

ärsykkeeseen regoivien kantaja-aineiden, kehitys mahdollistaa aika- ja 

paikkaspesifisemmän kuljetettavan aineen vapauttamisen formulaatiosta (Shim ym. 

2006). Tulevaisuuden haasteena mainittakoon esimerkiksi liposomit ja 

polymeerimisellit, jotka vapauttavat lääkeaineen tai siRNA:n ympäristötekijöiden (pH, 

lämpötila, ultraääni, valo) vaikutuksesta (Shim ym. 2006; Sakura ym. 2011).  

 

Hypertermiaan perustuva  lääkeaineen vapauttaminen liposomista perustuu siihen, että 

fosfolipidikalvon faasitransitio tapahtuu ruumiinlämpötilan yläpuolella (>37°C)  mutta 

kuitenkin turvallisen rajan alapuolella, jottei tapahdu esimerkiksi proteiinien 

denaturoitumista elimistössä (<43 °C) (Han ym. 2006). Kultananopartikkeleita on 

puolestaan hyödynnetty pH:n ja valoenergian (fotodynaaminen terapia) avulla 

tapahtuvassa nanopartikkelin sisällön vapauttamisessa (Shim ym. 2006; Joshi ym. 2009; 

Pornpattanangkul ym. 2010). 

 

Kohdennettuja nanopartikkeleita tutkitaan tällä hetkellä intensiivisesti syövän, sydän- ja 

verisuonisairauksien, Alzheimerin taudin, diabeteksen, Parkinsonin taudin, nivelreuman 

ja autoimmuunisairauksien hoidossa ja diagnostiikassa sekä geeniterapian 

sovellutuksissa (Koning ym. 2006; Hirai ym. 2007; Gaziano ym. 2010; Zhang ym. 

2010). Ne voivat tulevaisuudessa olla osana regeneratiivista lääkehoitoa 

degeneratiivisten sairauksien hoidossa geeniterapian, signaalimolekyylien ja 

biomateriaalien muodossa. Tulevaisuudessa tullee mahdolliseksi personalisoitu 

lääketiede, jossa hoito- tai ennaltaehkäisevät toimenpiteet perustuvat ykislölliseen 

taudin biologiseen määritykseen ja sen pohjalta suunniteltuihin toimenpiteisiin. 

 

Haasteena on kuitenkin vielä nanopartikkelien immunogeenisyys, toksisuus ja 

epästabiilius (Tseng ym. 2008). Pääasiallinen molekulaarinen mekanismi in vivo –

toksisuudelle on vapaiden radikaalien aiheuttama oksidatiivinen stressi. Vapaita 

radikaaleja syntyy fagosyyttien vasteesta verenkierrossa kohtaamiaan vieraita 

nanopartikkeleita kohtaan. Vapaat radikaalit voivat aiheuttaa biomolekyylien 
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vaurioitumista hapettamalla lipidejä, proteiineja ja DNA:ta. Nanopartikkelien 

reaktiivisuus johtuu niiden suuresta pinta-alasta suhteessa tilavuuteen.  Tutkimusten 

perusteella nanoformulaation optimoinnilla päästään yleensä kuitenkin hyväksyttävän 

alhaiseen toksisuuteen, usein jopa lievempään toksisuuteen vallitsevaan hoitomuotoon 

verrattuna (Hamaguchi ym. 2005; Tseng ym. 2008; ; Lim ym. 2010; Oerlemans ym. 

2010; Lu ym. 2011).  

 

 

3 KOKEELLINEN OSA 

 

3.1 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

Kemoterapia-ainetta kantavien liposomien aktiivista kohdentamista kasvainsolukkoon 

on tutkittu paljon. Vuosikymmeniä jatkuneesta tutkimuksesta huolimatta vain kaksi 

(Eurooppa) tai kolme (Yhdysvallat) valmistetta, jotka hyödyntävät aktiivista 

kohdentamista, on hyväksytty markkinoille (EMA 2011; FDA 2011). Valmisteet, joissa 

kokonainen vasta-aine on liitetty suoraan nanopartikkelin pintaan, ovat immunogeenisiä 

in vivo, ja niiden viipymisaika verenkierrossa jää usein lyhyeksi (Chen ym. 2010b; 

Kirpotin ym. 2011). Tämä rajoittaa nanopartikkelien pääsyä kohdekudokseen. Vasta-

ainefragmenttien käyttö kohdentavana ligandina vähentää immunogeenisyyttä jonkin 

verran vasta-aineisiin verrattuna (Kirpotin ym. 2011). Toinen immunogeenisyyttä 

vähentävä vaihtoehto on kaksivaiheinen kohdennus, jossa vasta-aine annostellaan 

erillään nanopartikkelista; vasta-aine sitoutuu kohdereseptoriinsa ja nanopartikkeli 

sitoutuu myöhemmin vasta-aineeseen. Menetelmällä on saatu toistaiseksi hyviä tuloksia 

in vitro, mutta in vivo kohdennus on rajoittunutta (Paganelli ym. 1992; Xiao ym. 2002; 

Palakurthi ym. 2008). 

 

Kokeellisen osan tavoitteena oli tutkia PEGyloitujen biotiiniliposomien (Biot-PEG-

liposomit) kaksivaiheista kohdennusta vasta-aineen, setuksimabin, avulla ihmisen 

munasarjan adenokarsinoomasoluihin in vitro ja vatsaontelon kasvaimeen hiirillä in 

vivo. Kohdennus perustuu setuksimabin spesifiseen sitoutumiseen kasvainsolujen yli-

ilmentämiin EGF-reseptoreihin (Hoeben ym. 2011). Setuksimabin tuumorin kasvua 

hillitsevä vaikutusmekanismi on esitelty kappaleessa 2.2.4.1. Terveessä solukossa EGF-
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reseptoreja ilmenyy rajoitetusti. Biotinyloituun setuksimabiin (Biot-Cetux) on liitetty 

neutravidiini (NA). Cetux-Biot-NA:n sitouduttua EGF-reseptoriin solut tai hiiri 

altistetaan Biot-PEG-iposomeille. Ne sitoutuvat Cetux-Biot-NA-kompleksiin biotiini-

avidiinisidoksella. Reseptoriin sitoutunut Cetux-Biot-NA-Biot-PEG-liposomikompleksi 

pääsee kasvainsolun sisään reseptorin endosytoosin kautta. Näin setuksimabi ja siten 

Biot-PEG-liposomit hakeutuvat selektiivisesti kasvainsolukkoon, mikä voi parantaa 

hoidon tehoa ja vähentää systeemisiä sivuvaikutuksia.  

 

Kokeellisessa osassa kaksivaiheista kohdennusta optimoitiin ensin in vitro. Aluksi 

tutkittiin Cetux-Biot-NA:n ja Biot-PEG-liposomien annosvälin vaikutusta soluunottoon. 

Optimaalisen annosvälin löytymisen jälkeen selvitettiin soluunoton tehokkuutta eri 

vasta-aine- ja fosfolipidipitoisuuksilla. Kaksivaiheista kohdennusta verrattiin suoraan 

kohdennukseen ja Biot-PEG-liposomien soluunottoon. Suora kohdennus on usein 

tehotonta immuunipuolustuksen hyökätessä vasta-aine-liposomikompleksin kimppuun. 

Passiivisesti kohdennettuja liposomiformulaatioita on jo markkinoilla, mutta soluunotto 

on rajoittunutta (Gill ym. 1995; Kaminskas ym. 2011). Tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää, voisiko kaksivaiheisella kohdennuksella saavuttaa aktiivisen kohdennuksen 

tehokkuuden ilman suoran kohdennuksen immunogeenisyyttä in vivo. In vivo –

kohdennuksessa kuvannettiin 
99m

Tc-leimattujen nanopartikkelien jakautumista 

elimistössä SPECT-CT:n avulla ja aktiivisuus kudoksissa määritettiin gammalaskijan 

avulla. Lopuksi SPECT-CT:llä kvantifioituja aktiivisuuksia verrattiin gammalaskijalla 

mitattuihin tuloksiin. 

 

3.2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

3.2.1 In vitro –kokeet 

 

3.2.1.1 Liposomien valmistus 

 

Lipideinä käytettiin  hydrogenoitua soijan fosfatidyylikoliinia (HSPC, molekyylipaino 

762,10), kolesterolia (mp. 386,66), distearoyylifosfatidyylietanoliamiini-

polyetyleeniglykoli-2000:a (DSPE-PEG2000, mp. 2787,49) ja  biotinyloitua DSPE-

PEG2000:a (Avanti Polar Lipids, USA) moolisuhteella 2 : 1 : 0,08 : 0,02. Fluoresoivana 
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leima-aineena käytettiin 1,2-sn-glysero-3-fosfoetanolamiini-N-(karboksifluoreskeiinia) 

(Avanti Polar Lipids, mp. 1136,41), jota lisättiin 0,2 % kokonaislipidimäärästä. Lipidit 

liuotettiin kloroformiin (Sigma Aldrich, Saksa) ja kyseiset kantaliuokset yhdistettiin 

vastaamaan 8 mg lipidejä edellä mainitulla moolisuhteella. Kloroformi haihdutettiin 

pois pyöröhaihduttimen (Rotavapor R-200/R-205, Buchi Laboratory Equipment, 

Sveitsi) avulla +65 °C vesihauteessa.  

 

Saatua lipidifilmiä hydratoitiin 1 ml:lla fosfaattipuskuroitua suolaliuosta (engl. 

phosphate-buffered saline, PBS) (pH 7,4; Gibco, USA), ja inkuboitiin 30 min lipidien 

faasitransitiolämpötilan (Tm) yläpuolella, +65 °C:ssa, välillä ravistellen. Liposomit 

laitettiin kryoputessa nestetyppeen 5 min ajaksi, minkä jälkeen ne sulatettiin 

vesihauteella +65 °C 5 min ajan. Sulatus-jäädytysprosessi toistettiin viisi kertaa. Siinä 

liposomit muokkautuvat yksimembraanisiksi ja pienemmiksi liposomeiksi (Mayer ym. 

1986). Sen jälkeen liposomit ekstrusoitiin kahden polykarbonaattikalvon (Millipore, 

USA) läpi 20 baarin paineessa yhteensä kymmenen kertaa välillä ekstruuderia 

vesihauteella (+65 °C) lämmittäen. Kalvossa olevat reiät olivat halkaisijaltaan 100 nm.   

 

3.2.1.2 Liposomien karakterisointi 

 

Liposomeista määritettiin partikkelikoko ja –kokojakauma Zetasizer-laitteella (Zetasizer 

3000HS, Malvern Instruments Ltd, Iso-Britannia). Liposomeihin lisätyn fluoreskeiinin 

ja standardisuoran ( 0, 5, 10, 20 ja 40 pmol/µl) avulla määritettiin lipidien 

fosfolipidipitoisuus. Fosfolipidipitoisuuden määritystä varten liposomit laimennettiin 

PBS:llä ja Triton-X-100 –liuoksella. Kolme rinnakkaista näytettä pipetoitiin 96-

kuoppalevylle. Kuopista mitattiin kuoppalevylukijalla (Varioskan, Flash Demo 100, 

Thermo Electron Corporation, Suomi) fluoresenssi eksitaatioaallonpituudella 497 nm ja 

emissioaallonpituudella 521 nm.   

 

3.2.1.3 Neutravidiinin liittäminen setuksimabiin 

 

Cetux-Biot:a (Erbitux
®
, mp. 152 000) laskettiin solukokeeseen tarvittava määrä. 

Kaksivaiheiseen kohdennukseen tarvittiin 8 µg/kuoppa ja suoraan kohdennukseen 15 
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µg/ µmol fosfolipidiä. Sen jälkeen NA pipetoitiin toiseen putkeen moolisuhteella 1:1. 

Molemmat laimennettiin PBS:llä 200 µl:ksi, minkä jälkeen Cetux-Biot lisättiin NA:n 

joukkoon koko ajan sekoittaen. Seosta inkuboitiin +40 °C :ssa 1 h ajan ravistelevassa 

inkubaattorissa (Inkubator 1000/Titramax 1000, Heidolph Instruments, Saksa). 

 

3.2.1.4 Vasta-aineen liittäminen liposomeihin 

 

Suoraa kohdennusta varten Cetux-Biot-NA liitettiin Biot-PEG-liposomeihin. 

Liposomien fosfolipidipitoisuuden perusteella laskettiin tarvittava vasta-ainemäärä niin, 

että vasta-ainetta liitettiin liposomeihin 10 molekyyliä liposomia kohti, mikä vastaa 15 

µg vasta-ainetta/ µmol fosfolipidiä. NA yhdistettiin setuksimabiin kuten kohdassa 

2.1.4., minkä jälkeen kompleksi lisättiin liposomien joukkoon koko ajan varovasti 

ravistellen. Seosta inkuboitiin ravistelussa 1 h ajan +40 °C. Lopuksi liposomit 

puhdistettiin PBS:llä tasapainotetulla Sepharose CL-4B-pylväällä (Sigma-Aldrich AG, 

Sveitsi), jolloin sitoutumatta jääneet vasta-ainemolekyylit saatiin liuoksesta pois. Näin 

saatiin Cetux-Biot-NA-Biot-PEG-liposomit. 

 

3.2.1.5 Kohdennettujen liposomien vasta-ainemääritys 

 

Standardisuora tehtiin laimentamalla Cetux-Biot ja NA PBS:ään niin, että molemmista 

saatiin pitoisuudeksi 2 pmol/µl. Liuokset yhdistettiin, jolloin pitoisuus oli setuksimabin 

suhteen 1 pmo/µl. Tämä laimennettiin vielä 1:10 dimetyylisulfoksidiin (DMSO). 

Standardiliuoksesta pipetoitiin kolme rinnakkaista kuoppaa viiden pitoisuuden (0, 5, 10, 

20, 40 pmol/µl) sarjana UV-96-kuoppalevylle (Falcon, Becton Dickinson Labware, 

USA). Liposominäytteet laimennettiin DMSO:hon niin, että pitoisuus osui 

standardisuoralle. Liposominäytteistä pipetoitiin kolme rinnakkaista näytettä samalle 

levylle. Kuopista mitattiin fluoresenssi eksitaatioaallonpituudella 285 nm ja 

emissioaallonpituudella 335 nm. Mittaus tehtiin Varioskanilla. Emissiopiikin aiheuttaa 

setuksimabin autofluoresoiva aminohappo, tryptofaani. 
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3.2.1.6 Soluviljely 

 

Kohdennettujen liposomien hakeutumista kohdesoluihin tutkittiin ihmisen munasarjan 

adenokarsinoomasolulinjoilla. SKOV3.ip1 –solulinja on eristetty askiitista, joka on 

kehittynyt hiiressä SKOV3 –solujen (Ark Therapeutics, Suomi)  intraperitoneaalisen 

(i.p.-) injektion seurauksena. SKOV3 –solut kasvatettiin 10 % McCoy’s 5a –

kasvatusmediumissa ja SKOV3.ip1 –solut 10 % DMEM 31885 -mediumissa (Gibco, 

USA). Kasvatusmediumeihin lisättiin yhden tilavuusprosentin verran penisilliini-

streptomysiiniä ja 10 tilavuusprosenttia FBS:ää (fetal bovine serum). Solut kasvatettiin 

inkubaattorissa (HERAcell 150 CO2 incubator, Thermo Electron Corporation, Suomi) 

+37 °C:ssa ja 5 %:n hiilidioksidipitoisuudessa. Solut pestiin 5 ml PBS:ää (Gibco, USA) 

ja irroitettiin 0,05% trypsiini-0,2 mM EDTA:n avulla. solut jaettiin jakosuhteella 1:4 – 

1:6 uuteen kasvatuspulloon kaksi tai kolme kertaa viikossa.  

 

3.2.1.7 Liposomien hakeutuminen kohdesoluihin 

 

Solukokeita varten solut laskettiin ja jaettiin 6-kuoppalevyille edellisenä päivänä niin, 

että kullekin kuopalle siirrettiin kasvamaan 200 000 solua. SKOV3 –solut jaettiin 

kuoppalevyille 10 % McCoy’s 5a –mediumissa ja SKOV3.ip1 –solut 10 % DMEM:ssä. 

Seuraavana aamuna solut olivat edelleen aktiivisessa jakautumisvaiheessa yhtenä 

solukerroksena, ja kuopan pinta-alasta noin 80 % oli täynnä.  

 

Kaksivaiheisen aktiivisen kohdennuksen tehokkuutta verrattiin suoraan kohdennukseen, 

Biot-PEG-liposomeihin ja kontrollisoluihin. Kaksivaiheisessa kohdennuksessa solut 

altistettiin ensin Cetux-Biot-NA-kompleksille ja myöhemmin Biot-PEG-liposomeille. 

Suorassa kohdennuksessa Cetux-Biot oli liitetty liposomin pintaan (Cetux-Biot-NA-

PEG-Biot-liposomit). Kontrollina seurattiin Biot-PEG-liposomien soluunottoa ilman 

vasta-ainetta. Pelkkiä soluja viljeltiin taustan vähentämiseksi. Niihin vaihdettiin kokeen 

aikana vain kasvatusmedium. Kokeessa käytettiin kahta tai kolmea rinnakkaista 

kuoppaa.  
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Vasta-ainealtistuksessa kasvatusmedium aspiroitiin pois kuopista ja Cetux-Biot-NA -

liuosta pipetoitiin siten, että solut altistettiin 8 µg:lle setuksimabia 2 ml:ssa 10 % 

DMEM:iä kuoppaa kohti. Kuoppalevyjä inkuboitiin (+37 °C, 5% CO2) 30 min, 1 h, 2 h, 

4 h, 6 h, 14 h tai 24 h. Kulloisenkin inkubaatioajan jälkeen vasta-aine aspiroitiin pois ja 

solut pestiin suoloja sisältävällä PBS:llä, jotta solut eivät irtoaisi. Pesun jälkeen Biot-

PEG-liposomit lisättiin 1,5 ml:ssa 10 % DMEM:ä. Liposomialtistuksen aikana soluja 

inkuboitiin +37 °C:ssa, foliolla peitettynä ravistelevassa pöytäinkubaattorissa Suorassa 

kohdennuksessa solut altistettiin Cetux-Biot-NA-PEG-Biot-liposomeille 1,5 ml:ssa 

DMEM:iä niin, että fosfolipidimäärä oli sama kuin aktiivisessa kohdennuksessa. 

Kuoppalevyjä inkuboitiin ravistelussa 2 h tai 4 h ajan kuten edellä. Vasta-ainemäärä 

pyrittiin säätämään siten, että liposomiin olisi liitetty 10 vasta-ainemolekyyliä. Kyseinen 

vasta-ainemäärä oli optimoitu aikaisemmassa erikoistyössä (Hiltunen A,  julkaisematon 

erikoistyö 2010). Kontrollisolut altistettiin ainoastaan Biot-PEG-liposomeille 1,5 ml:ssa 

10 % DMEM:iäja levyjä inkuboitiin ravistellen2 h tai 4 h liposomialtistuksen ajan. 

Taustan vähentämistä varten kasvatettiin 6-kuoppalevyllä myös pelkät solutkontrollit, 

joille vaihdettiin vain 10 % DMEM tutkimuspäivänä. Myös näitä soluja inkuboitiin 

ravistellen kuten edellä. 

 

Altistusten jälkeen solut pestiin 2 ml:lla PBS:ää ja irroitettiin 1 ml:lla 0,05 % trypsiini-

0,2 mM EDTA:n avulla.  Kun solut olivat irronneet, kuoppiin lisättiin 1 ml 1 % 

paraformaldehydiliuosta (PFA). Kerätyt solut laitettiin 10 min jäihin, jotta trypsiini-

EDTA:n vaikutus lakkaa. Putkia sentrifugoitiin (The Eppendorf Centrifuge 5810R, 

Saksa)  +4 °C:ssa 10 min, 6000 rpm. Supernatantti aspiroitiin pois, korvattiin 1 ml:lla 1 

% PFA:ta ja sekoitettiin. Sentrifugointi toistettiin, supernatantti pipetoitiin pois, 

korvattiin 0,5 ml:lla 1 % PFA:ta ja sekoitettiin.  

 

Näytteistä määritettiin kohdesoluihin hakeutuminen virtaussytometriamittauksen (BD 

LSR II, BD Biosciences, USA) avulla. Se perustuu solunäytteiden fluoresenssin 

mittaukseen (FITC-positiiviset solut, %). Solunäytteistä mitattiin karboksifluoreskeiinin 

fluoresenssi eksitaatioaallonpituudella 497 nm ja emissioaallonpituudella 521 nm. 

Jokaisesta näytteestä määritettiin 10 000 solua. Mittaukset prosessoitiin FACSDiva –
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ohjelmiston (BD Biosciences, USA) avulla. Menetelmällä saadaan määritettyä soluihin 

tarttuneiden liposomien määrä.  

 

3.2.2 In vivo –koe 

 

3.2.2.1 99m
Tc-HM-PAO:n valmistus 

 

99m
Tc eluoitiin 

99
Mo/

99m
Tc-generaattorilla (MAP Medical Technologies Oy, Suomi). 

Ceretek™ -kittiampulliin ((RR,SS)-4,8-diatsa-3,6,6,9-tetrametyyliundekaani-2,10-

dionibisoksiimi, HM-PAO, GE Healthcare, Yhdysvallat) injisoitiin 1 ml 
99m

Tc-eluaattia 

(1,2 GBq i.v.-antotavan kokeessa ja 1,43 GBq i.p.-antotavan kokeessa). Aktiivisuus 

mitattiin annoskalibraattorilla (CRC-25R, Capintec INC, USA). Ampullia sekoitettiin 

hyvin ja inkuboitiin 5 min huoneenlämmössä.  

 

3.2.2.2 HM-PAO:n laadunvarmistus 

 

HM-PAO:n radiokemiallinen puhtaus määritettiin SEP PAK Plus C18 –pylvään 

(Waters, USA) avulla: 5 ml absoluuttista etanolia valutettiin pylvään läpi tipoittain, 

minkä jälkeen sama toistettiin natriumkloridilla (NaCl). Sen jälkeen pylvään läpi 

valutettiin 1 ml 
99m

Tc-HM-PAO:a ja 5 ml NaCl:a. Lopuksi pylvääseen työnnettiin 

ruiskulla 5 ml ilmaa. Kyseinen suodos sisältää hydrofiiliset epäpuhtaudet. Suodoksen ja 

pylvään aktiivisuudet mitattiin annoskalibraattorilla. Puhtausprosentti laskettiin kaavalla 

1, jossa A on pylvään aktiivisuus ja B suodoksen aktiivisuus. 

 

Puhtausprosentti = A / (A+B) x 100                                 (1) 

 

3.2.2.3 99m
Tc-liposomien valmistus 

 

Liposomit valmistettiin kappaleen 2.1.1. mukaisesti, paitsi että lipidikalvon 

hydratointiin käytettiin PBS:n sijaan 200 mM glutationi- (Sigma-Aldrich, Saksa) PBS-

liuosta (pH 7,4). Sen avulla tapahtuu 
99m

Tc-HMPAO:n kapselointi liposomin sisään. 

Jotta saadaan aikaan glutationigradientti liposomin sisä- ja ulkopuolen välille, valmiit 

liposomit puhdistettiin PBS-llä tasapainotetussa Sephadex G-25 PD-10 –pylväässä 
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(Sigma-Aldrich, Saksa). Näin saatuja liposomeja pipetoitiin 1 ml 
99m

Tc-HM-PAO:n 

sekaan. Seosta inkuboitiin 20 min +25 °C:ssa, välillä ravistaen. HM-PAO muodostaa 

99m
Tc:n kanssa lipofiilisen kelaatin, joka pääsee liposomien sisään. Liposomit 

puhdistettiin vapaasta 
99m

Tc-HM-PAO:sta PBS:llä tasapainotetun PD-10 –pylvään 

(Sigma-Aldrich, Saksa) avulla. Pylvästä eluoitiin puskurilla ja 10 tipan fraktioita 

(yhteensä noin 5 ml) kerättiin kymmeneen putkeen. Fraktioiden aktiivisuudet mitattiin 

annoskalibraattorin avulla. Fraktiot, joiden aktiivisuus oli yli 100 MBq, yhdistettiin. 

 

Aktiivisuus mitattiin yhdistämisen jälkeen. Pylvään aktiivisuus mitattiin puhdistuksen 

jälkeen. Myös Eppendorf-putkeen ja pipetin kärkeen jääneet aktiivisuudet mitattiin. 

Näiden avulla laskettiin leimautumistehokkuus käyttäen kaavaa 2, jossa A = aktiivisuus 

puhdistetussa liposomiliuoksessa, B = pylvään aktiivisuus, C = aktiivisuus kaikissa 

fraktioissa. 

Leimaustehokkuus = A / (A + B + C)   x 100 %             (2) 

 

3.2.2.4 Leiman  stabiilisuuden määrittäminen liposomeista 

 

Leimatuille ja puhdistetuille liposomeille tehtiin ohutkerroskromatografia (engl. thin 

layer cromatography, TLC) leiman stabiilisuuden määrittämiseksi vuorokauden kuluttua 

liposomien leimauksesta. Kromatografiapaperiliuska, jolle pipetoitu 10 µl 

liposomiliuosta kahden cm päähän paperin alareunasta, asetettiin kromatografiasäiliöön. 

Ajoliuoksena käytettiin 0,9 % NaCl. Kun NaCl saavutti tason 1 cm 

kromatografiapaperin yläreunasta, paperi poistettiin säiliöstä. Paperi leikattiin puoliksi, 

ja puolikkaat laitettiin puhtaisiin putkiin. Gammalaskijalla (RiaCalc WIZ ,Wallac 1480 

WIZARD
®
 3’’, Suomi) mitattiin paperin puolikkaiden aktiivisuudet. Mittausaika oli 240 

s näytettä kohti. 
99m

Tc-liposomit pysyvät lähtöpisteessä ja vapaa 
99m

Tc kulkeutuu 

NaCl:n mukana. Kaavalla 3 laskettiin liposomissa pysynyt aktiivisuus. Kaavassa A = 

Aktiivisuus kromatografiapaperin alkuosassa, B= aktiivisuus paperin loppuosassa. 

 

Liposomissa pysynyt 
99m

Tc-leima % =A / ( A + B) x 100 %            (3) 
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3.2.2.5 Vasta-aineen ja 
99m

Tc-liposomien annostelu hiirille 

 

In vivo –kokeessa tutkittiin kaksivaiheisesti setuksimabin avulla kohdennettujen 
99m

Tc-

PEG-Biot-liposomien jakautumista SCID-naarashiirillä. 4-5 viikon ikäiset C.B-17 SCID 

fox chase-naarashiiret hankittiin Harlanilta (Indianapolis, USA) ja eläimiä pidettiin 

karanteenissa kahden viikon ajan ennen kokeen aloitusta. . Lupa eläinkokeisiin saatiin 

valtakunnalliselta eläinkoelautakunnalta ja koe-eläinten käsittelyssä noudatettiin koe-

eläinlakia (62/2006) ja –asetusta (36/2006) sekä Euroopan Unionin määräyksiä koe-

eläinten käytöstä tutkimuksessa.  

 

Ihmisen munasarjasyövän ortotooppinen hiirimalli luotiin injektoimalla 5 x 10
6
 

SKOV3.ip1-solua i.p. 500 l:ssa 0 % DMEM-kasvatusmediumia. Kyseinen solulinja 

valittiin, koska se kasvaa SKOV3-solulinjaa aggressiivisemmin ja tasaisemmin (Yu ym. 

1993). Sen tiedetään myös ilmentävän enemmän EGF-reseptoreja. Hiirten kuntoa 

seurattiin päivittäin. Eläimet lopetettiin, jos niiden havaittiin kärsivän kivusta tai 

stressistä. Eläimet jaettiin neljään ryhmään 23 päivää soluinjektion jälkeen (n=4) 

taulukon 7 mukaisesti. Hiirille aloitettiin biotiinivapaa ruokavalio kaksi päivää ennen 

liposomien annostelua ja dieettiä jatkettiin kokeen loppuun asti.    

 

 

Taulukko 7. Tutkittavien hiirten koeasetelma. Ryhmät B ja D toimivat kontrollina. 

Injisoidut aktiivisuudet ovat ryhmän keskiarvo (n=4 paitsi ryhmässä D, jossa n=3)  +/- 

keskihajonta. Aktiivisella kohdennuksella tarkoitetaan Cetux-Biot-NA:n i.p.-annostelua 

24 h ennen liposomi-injektiota ja passiivisella kohdennuksella PBS:n i.p.-annostelua 24 

h ennen liposomi-injektiota.   

 

RYHMÄ (n=4 

paitsi ryjmässä 

D n=3) 

AKTIIVINEN VS. 

PASSIIVINEN 

KOHDENNUS 

LIPOSOMIEN 

ANTOTAPA 

INJISOITU 

AKTIIVISUUS 

(MBq) 

A Cetux-Biot-NA i.v. 70,08 +/- 8,75 

B PBS i.v. 49,1 +/- 8,50 

C Cetux-Biot-NA i.p. 66,55 +/- 10,88 

D PBS i.p. 54,51 +/- 7,67 
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Koe tehtiin kahdessa osassa: ensin tutkittiin liposomien jakautumista hiirissä i.v.-

injektion jälkeen ja sen jälkeen sama koe toistettiin siten, että liposomit annosteltiin i.p.  

Cetux-Biot-NA:a injisoitiin hiiriin  i.p. tai i.v. 200 µl 24 h ennen liposomien (200 µl) 

injisointia (taulukko 7). I.p.-antoreitti valittiin Cetux-Biot-NA:n annosteluun, koska 

setuksimabi on hyvin immunogeeninen (Magdelaine-Beuzelin ym. 2007). Näin ollen 

suurempi osa poistuisi verenkierrosta maksaan ja pernaan, jos vasta-aine annosteltaisiin 

i.v.-injektiona.  Kontrollihiiriin injisoitiin PBS:ää (pH 7,4) i.p. Cetux-Biot-NA:n sijaan.  

 

Taulukossa 7 on  esitetty injisoitujen liposomien aktiivisuudet. Aktiivisuuksien erot ja 

hajonnat johtuvat injektioajankohtien välistä ja 
99m

Tc:n hajoamisesta; 
99m

Tc:n 

puoliintumisaika on 6 h ja aktiivisuus pienenee kaavan 4 (s. 55) mukaisesti, joten eri 

aikapisteissä injektoidut liposomit ovat aktiivisuudeltaan erilaiset. Tuloksissa 

aktiivisuus on kuitenkin ilmoitettu prosentteina injektoidusta annoksesta (engl. % of 

injected dose, % ID), jolloin ryhmät ovat vertailukelpoisia keskenään. 

 

3.2.2.6 Biodistribuutiokokeet SPECT-CT:llä 

 

Biodistribuutiota tutkittiin pieneläinten kuvantamiseen tarkoitetun SPECT-CT-laitteen 

(NanoSPECT/CT, Bioscan) avulla 4 h ja 24 h liposomi-injektion jälkeen. Laitteen 

toimintaperiaate on kuvattu kappaleessa 2.3.2. Kuvattava hiiri nukutettiin isofluraanilla 

juuri ennen kuvauksen alkua. CT:llä kuvattiin ensin anatomiset rakenteet. CT:ssä 

projektioiden määrä oli 180, jännite 45 kVp ja valotusaika 500 ms. Skannausaika 

vaihteli välillä 2,5-3 min. Hiirten päätä ei kuvattu.  CT:n jälkeen kuvattiin SPECT:llä 

99m
Tc:n jakautuminen hiiressä. Projektioiden määrä oli 20 ja aika/projektio 120 s 4 h 

aikapisteessaä tai 180 s 24 h aikapisteessä. Saadut CT- ja SPECT- kuvat rekonstruoitiin 

InVivoScope 1.43 –ohjelman (Bioscan, USA) avulla.  

 

3.2.2.7 Kasvaimen aktiivisuuden määritys InVivoScope-ohjelmalla. 

 

Ennen eläinkoetta suoritettiin SPECT-CT:n kvantifioinnin kalibrointi valmistajan 

ohjeiden mukaisesti. Sen tarkoituksena on simuloida kuvannettavien eläinten 

geometriaa ja kalibroida kameran vaste tunnetulle määrälle 
99m

Tc:a. Kalibrointi parantaa 

SPECT-datan kvantifioinnin tarkkuutta. 
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InVivoScope 1.43-ohjelmalla muokattiin 24 h aikapisteen SPECT-CT -

rekonstruktiokuvat selkeämmäksi ennen kvantifiointia. Hiiren peti poistettiin kuvista ja 

kaikissa kuvissa min/max-arvot säädettiin samaksi (Input 1: min=0; max = 0,047 kBq), 

jotta ne olisivat vertailukelpoisia keskenään. Myös väriskaalalta valittiin kontrasti 

kaikille samaksi (SPECT = 6 - 37 %; CT  = 9,2 – 97,4 %).  

 

Aluksi kvantifioitiin vatsaontelon aktiivisuus. Sitä varten rajattiin SPECT-CT-

rekonstruktiokuvasta koko vatsaontelo. Vatsaontelo rajattiin alkavaksi maksan päältä ja 

loppuvaksi virtsarakon yläpuolelle. Aktiivisuus määritettiin Quantification++ -työkalun 

avulla. Sen jälkeen käytiin maksa ja perna läpi kolmen viipaleen osissa ja määritettiin 

näin niiden aktiivisuudet. Vatsaontelon aktiivisuudesta vähennettiin maksan ja pernan 

aktiivisuus. Jos injektiokohtaan oli jäänyt aktiivisuutta, se määritettiin kolmen viipaleen 

osissa ja vähennettiin vatsaontelon aktiivisuudesta. Erotuksen oletettiin olevan 

kasvaimeen päätynyttä aktiivisuutta. In VivoScope –ohjelman avulla suoritettua 

kvantifiointia verrattiin gammalaskijan antamiin elinten aktiivisuuksiin. 

 

Kasvaimen aktiivisuutta ei voitu mitata suoraan, sillä SKOV3-solujen muodostama 

kasvain ei ole yhtenäinen, jolloin kvantifioitavan kolmiulotteisen alueen (engl. volume 

of interest, VOI) määrittäminen olisi vaikeaa. 

 

3.2.2.8 Aktiivisuuden mittaus gammalaskijalla 

 

Gammalaskijaa varten tehtiin hiiriryhmille A ja B kaksi standardisuoraa, joissa 

aktiivisuudet olivat 10,55 MBq, 2,10 MBq ja 0,4 MBq sekä 6,83 MBq, 1,3 MBq ja 0,3 

MBq annoskalibraattorilla mitattuna. Ryhmille C ja D tehdyt standardisuorat kattoivat 

aktiivisuusvälin 9,57 MBq, 1,98 MBq, 0,4 MBq sekä 9,73 MBq, 1,90 MBq , 0,4 MBq. 

Näin saadun suoran yhtälön avulla pystyttiin muuntamaan gammalaskijan tulokset 

yksiköstä pulssia minuutissa (engl. counts per minute, cpm) MBq:hin.  

 

24 h:n aikapisteen kuvauksen jälkeen hiiret lopetettiin servikaalidislokaatiolla. 
99m

Tc-

liposomien jakautumisen määrittämiseksi hiiristä kerättiin kasvain, perna, maksa, sydän, 
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veri, keuhkot, suoli ja munuaiset. Elimet huuhdeltiin PBS:llä. Näytteistä mitattiin 

aktiivisuus gammalaskijalla. Detektorina gammalaskijassa on kaivomallinen NaI(Tl)-

kide. Mittausaika 240 s näytettä kohti. Aktiivisuudet muutettiin cpm:stä MBq:hin 

standardisuoran avulla. Aktiivisuus laskettiin vastaamaan aktiivisuutta injektiohetkellä 

käyttäen kaavaa 4, jossa A = aktiivisuus, A0 = aktiivisuus alkuhetkellä, t = kulunut aika 

ja t½ =isotoopin puoliintumisaika. 

 

A = A0 x 2
 – t / t

½                                       (4) 

 

3.3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

3.3.1 Kaksivaiheinen kohdentaminen SKOV3 ja SKOV3.ip1 –soluihin 

 

3.3.1.1 Liposomien karakterisointi 

 

Kohdentamattomien liposomien halkaisija vaihteli välillä 117-131 nm. Kohdennetut 

liposomit (tavoiteltu 10  vasta-ainemolekyyliä/liposomi) olivat halkaisijaltaan 143-160 

nm. Liposomien partikkelikoko oli systemaattisesti 20-30 % suurempi kuin oli 

tavoiteltu. Se voi johtua käytetyistä ekstruusiokalvoista, liian alhaisesta ekstrusoinnissa 

käytetystä paineesta tai liposomien aggregoitumisesta. Jatkossa olisi järkevää kokeilla 

vielä liposomien ekstrusointia 80 nm:n suodattimilla partikkelikoon pienentämiseksi. 

Partikkelikoon optimointi lähelle 100 nm lähelle parantaisi liposomien soluunottoa in 

vitro ja pidentäisi liposomien verenkierrossa pysymistä in vivo (De Jong ym. 2008; He 

ym. 2010). Partikkelikokojakauma eli polydispersiteetti oli pieni, mikä on hyvä kokeen 

toistettavuuden kannalta. Se pysytteli välillä 4,5% - 11,8 %.  

 

Aluksi Biot-PEG-liposomien fosfolipidipitosiuudeksi saatiin lähes sama kuin 

laskennallinen 7,7 µmol/ml; pienimmillään 7,23 µmol/ml. Aina määritysmenetelmä ei 

kuitenkaan toiminut. Tällöin kuitenkin oletettiin fosfolipidipitoisuuden olevan 7,7, mikä 

on laskennallinen liposomien fosfolipidipitoisuus. Aiemmissa mittauksissa todettiin, 

että fosfolipidimäärä ei vähene valmistusprosessin aikana. Cetux-Biot-NA-Biot-PEG-

liposomien fosfolipidipitoisuus puhdistuksen jälkeen vaihteli 1,3 – 4,1 µmol/ml. 

Fosfolipidipitoisuus laimeni puhdistuksen yhteydessä. Tarkempi menetelmä 
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fosfolipidipitoisuuden määrittämiseksi voisi olla leimaus radioisotoopilla. Toisaalta 

radioaktiivisuutta ei tule hyödyntää, jos on mahdollista käyttää toista tarkkaa ja 

toimivaa menetelmää.   

 

3.3.1.2 Suoraan kohdennettujen liposomien vasta-ainemääritys 

 

Biot-PEG-liposomeihin biotiini-avidiinisidoksella liitetty vasta-ainemäärä vaihteli 

välillä 5,5 -  6,1 µg setuksimabia /µmol fosfolipidiä. Näin ollen 37-41 % vasta-aineesta 

sitoutui liposomeihin 1 h inkubaation aikana. Parempi sitoutumisprosentti olisi voitu 

saavuttaa käyttämällä biotiini-avidiinisidoksen sijaan maleimidia, joka muodostaa 

tiolien kanssa tioeetterisidoksen (Hansen ym. 1995). Sen avulla on saavutettu jopa 80-

prosenttinen sitoutuminen liposomeihin (Mamot ym. 2003; Mamot ym. 2006). 

 

3.3.1.3 Liposomien hakeutuminen kohdesoluihin 

 

Kohdensoluihin hakeutumisen tehokkuutta selvitettiin ensin eri Cetux-Biot-NA- ja Biot-

PEG-liposomialtistusajoilla SKOV3ip1-soluilla. Cetux-Biot-NA:n hakeutuminen kuvaa 

spesifistä, setuksimabi-EGF-reseptori-välitteistä, kohdentumista soluihin ja Biot-PEG-

liposomien hakeutuminen epäspesifistä kohdentumista. Kuva 17A havainnollistaa, 

kuinka optimaaliset altistusajat haarukoitiin. Vaikka kuvasta 17A nähdään, että 4 h  

vasta-aine- ja liposomialtistuksilla saavutetaan paras sitoutuminen soluihin, kaventuu 

ero verrattaessa kaksivaiheista kohdennusta liposomikontrolleihin (kuva 17B). Tämän 

perusteella jatkotutkimuksiin valittiin 2 h ja 4 h altistusajat sekä Cetux-Biot-NA:lle että 

Biot-PEG-liposomeille. Vertauskohteena pidettiin vastaavat liposomikontrollit. Pelkkiä 

soluja viljeltiin molemmista linjoista taustan vähentämistä varten. Hakeutumista 

soluihin tutkittiin myös SKOV3 –solulinjalla. Saadut tulokset on esitetty kuvassa 17C. 

Menetelmä ei kuitenkaan erottele solun sisään kulkeutuneiden liposomien ja solun 

pintaan sitoutuneiden liposomien määrää. Varsinainen soluunotto voitaisiin määrittää 

esimerkiksi konfokaalimikroskoopin avulla (Wu ym. 2004). 
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Kuva 17. A: Cetux-Biot-NA:n ja Biot-PEG-liposomien optimaalisten altistusaikojen 

haarukointi SKOV3.ip1 –soluilla. Affiniteetti kohdesoluihin % kuvaa liposomien 

hakeutumista kohdesoluihin. B: Biotiiniliposomien soluunotto SKOV3.ip1- ja SKOV3 

–solulinjoilla. Kuvaajassa on verrattu suoraa ja kaksivaiheista kohdennusta 

liposomikontrolleihin. C: Kuva esittää, kuinka moninkertaisesti kaksivaiheinen ja suora 

kohdennus parantavat liposomien hakeutumista soluihin suhteessa Biot-PEG-

liposomeihin. Kuvaajissa altistusajat on esitetty x-akselilla siten, että ensimmäinen luku 

tarkoitta Cetux-Biot-NA:n altistusaikaa ja jälkimmäinen luku Biot-PEG-liposomien 

altistusaikaa. Liposomit = Biot-PEG-liposomeja, Kohdennetut liposomit = Cetux-Biot-

NA-Biot-PEG-liposomeja. 
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Vasta-ainealtistuksen kesto näyttäisi olevan kohdentumista rajoittavampi tekijä 

verrattuna liposomialtistuksen kestoon (kuva 17). Vasta-ainealtistuksen pidentyessä 

hakeutuminen soluihin paranee. Liposomialtistuksen pidentämisellä ei ole yhtä suurta 

vaikutusta. Setuksimabilla on suuri affiniteetti EGF-reseptoreihin ja näin ollen 

sitoutuminen on nopeaa. Tätä tukee myös kohdennettujen liposomien nopea ja tehokas 

hakeutuminen EGF-reseptoreihin. Sen sijaan pienikokoisen biotiinimolekyylin avulla 

NA-Biot-setuksimabi –kompleksiin hakeutuva liposomi hyötyy altistusajan 

pidentämisestä. 

 

Setuksimabin nopea internalisaatio vaikuttaa soluunottoon. Optimaalista olisi löytää 

ajankohta, jolloin setuksimabi on sitoutunut EGF-reseptoriin, mutta reseptori ei ole 

vielä internalisoitunut. SKOV3.ip1-solulinjan tiedetään ilmentävän SKOV3-linjaa 

enemmän EGF-reseptoreja (Yu ym. 1993). Näin ollen voisi olettaa, että liposomien 

hakeutuminen olisi tehokkaampaa SKOV3.ip1-soluihin. Kuitenkin kohdennetut 

liposomit hakeutuvat paremmin SKOV3-soluihin kun SKOV3.ip1-soluihin. 

 

Kun verrataan kaksivaiheisen kohdennuksen liposomisoluunottoa  Biot-PEG-

liposomien kohdennukseen, nähdään, että kaksivaiheisella kohdennuksella SKOV3.ip1 

–soluilla saavutetaan 2,5- 3,5-kertainen affiniteetti soluihin Biot-PEG-

liposomiformulaatioon verrattuna (kuva 17C). 4 h altistuksilla tulos on parempi kuin 2 h 

altistuksilla. SKOV3-soluilla saavutetaan puolestaan 1,5 – 2,5 -kertainen 

kohdentuminen liposomikontrolliin verrattuna. Siinäkin pidemmillä altistusajoilla 

saavutetaan parempi tulos. Nämä ovat kuitenkin hyvin pieniä eroja ja eliössä erot 

kaventuisivat entisestään farmakokinetiikan monimutkaistuessa. Biot-PEG-liposomien 

tai Cetux-Biot-NA:n hakeutumisesta SKOV3- tai SKOV3.ip1-soluihin ei löydy 

Pubmed-tietokannasta julkaistuja tutkimuksia. 

 

Kaksivaiheisesti kohdennetut liposomit eivät jää kohdentumistehokkuudessa juurikaan 

setuksimabi-Biot-NA-Biot-PEG-liposomeista, kun tarkastellaan kohdennusta 

parhaimmillaan. Kaksivaiheisesti kohdennetut liposomit pääsevät passiivisesti 

kohdennettuja liposomeja 3,5 kertaa paremmin soluihin 4 h setuksimabi- ja 

liposomialtistuksen jälkeen. Suoraan kohdennetuilla arvo on 3,9. Suorassa 
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kohdennuksessa hakeutuminen kohdesoluihin on tehokkaampaa SKOV3-solulinjalla. 

Sen sijaan kaksivaiheisessa kohdennuksessa 4 h altistusajoilla SKOV3.ip1 –soluihin 

hakeutuu enemmän liposomeja verrattuna SKOV3-linjaan.  

 

Hajonnat solukokeissa olivat suuria. Hajontaa aiheuttava vaihe tulisi selvittää 

systemaattisesti jatkotutkimuksia varten. Suurin hajontaan vaikuttava tekijä lienee 

liposomien valmistusprosessi ja Cetux-Biot-NA-Biot-PEG-liposomien vasta-ainemäärä 

puhdistuksen jälkeen sekä solujen käsittely. Se, missä solunjakautumisen vaiheessa 

solut ovat, vaikuttaa solukalvolla olevien reseptorien määrään. Liposomien 

valmistuksessa pipetoitavat määrät ovat pieniä ja kloroformi ”pakenee” herkästi 

lasipipetistä. 

 

Kaksivaiheisessa kohdennuksessa parempi ratkaisu voisi olla NA:n liittäminen suoraan 

Biot-PEG-liposomeihin Cetux-Biot:n sijaan. Nyt ongelmana voi olla biotiinimolekyylin 

pieni koko; PEG-liposomiin kiinnitettynä sen tulee päästä sitoutumaan EGF-reseptori-

Cetux-Biot-NA –kompleksiin. NA on biotiiniia huomattavasti suurempi molekyyli, 

mikä voisi mahdollisesti parantaa NA-Biot-PEG-liposomien kohdennusta Cetux-

Biot:hin. Solukokeessa olisi ollut hyvä ottaa rinnalle solulinja, joka ei ilmennä EGF-

reseptoreja. Se osoittaisi kohdentamisen todellisen tehokkuuden. EGF-reseptorien 

suhteen negatiivinen solulinja, Afrikan veriapinan munuaissolulinja CV1, on kuitenkin 

ollut aiemmassa in vitro -tutkimuksessa kontrollina kuvaamaan terveitä soluja (Hiltunen 

A, julkaisematon erikoistyö 2010). Cetux-Biot-NA:n kohdentuminen soluihin on ollut 

vastaavaa kuin Biot-PEG-liposomien hakeutuminen SKOV3-soluihin. Tutkimus osoitti 

Cetux-Biot-NA:n spesifisen kohdentumisen EGF-reseptorien välityksellä SKOV3-

soluihin. Tuloksia ei voi kuitenkaan suoraan yleistää humaanisoluihin. Näin ollen 

humaanisolulinjalla, joka ei ilmennä EGF-reseptoreja, olisi hyvä tutkia kohdennusta.  

 

Jatkotutkimuksissa voisi selvittää, parantaisiko vieläkin pidempi liposomialtistus 

soluunottoa. Tällöin tulisi kuitenkin huomioida, että jos inkubaatioaika ravistelijassa 

pitenee, tarkoittaa se pienempää ilman hiilidioksidipitoisuutta verrattuna 

inkubaatiokaapin 5 %:n CO2 –pitoisuuteen. Näin ollen olosuhteet muuttuvat. 
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Liposomien inkubaatioajan pidentyessä liposomien epäspesifinen sitoutuminen soluihin 

lisääntyy (Chen ym. 2010c). 

 

3.3.2 99m
Tc-Biot-PEG-liposomien biodistribuutio hiirillä 

 

 Lääkeaineiden kohdentaminen kasvainsolukkoon elävässä eliössä on haastavaa. 

Injektoidusta annoksesta kasvaimeen päätyy usein alle 1 % (Paganelli ym. 1992; Pang 

ym. 2011). Muu osa kiertää verenkierrossa ja päätyy muihin kudoksiin aiheuttaen 

haittavaikutuksia. Erilaisia kohdentamismenetelmiä on tutkittu jo usean 

vuosikymmenen ajan. Kohdennusyrityksiä on esitelty kirjallisuuskatsauksessa 

kappaleessa 3.  

 

Kokeellisessa osassa tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voitaisiinko 
99m

Tc-Biot-PEG-

liposomit kohdentaa SKOV3.ip1 –solukkoon 24 h aikaisemmin annetun Cetux-Biot-

NA:n avulla. Kokeessa verrattiin i.v.- ja i.p-annosteltujen liposomien jakautumista 

kudoksiin. Kuvantamiseen käytettiin SPECT-CT:tä ja In VivoScope-ohjelmalla 

määritettiin elinten aktiivisuus. Myös gammalaskijalla määritettiin elinten aktiivisuus. 

Saatuja tuloksia verrattiin keskenään. Näin yritettiin selvittää, saataisiinko SPECT-

CT:llä kvantifioitua 
99m

Tc:n aktiivisuus elimissä yhtä tarkasti kuin vallitsevalla 

kvantifiointimenetelmällä. Tämä vähentäisi tarvittavaa koe-eläinmäärää ja 

mahdollistaisi pitkittäistutkimukset yhdellä hiirijoukolla, koska eläimiä ei tarvitsisi 

uhrata kunkin tutkittavan aikapisteen kohdalla.  

 

3.3.2.1 Leimaustehokkuus, leiman stabiilius ja radiokemiallisen puhtauden määritys 

 

Kaavaa 1 käyttäen radiokemialliseksi puhtaudeksi SEP-PAK-menetelmällä saatiin 93,6 

% liposomien i.v.-antotavan kokeessa. Puhtauden on oltava yli 85 %. Näin ollen HM-

PAO täytti radiokemiallisen puhtauden vaatimukset liposomien i.v.:n antotavan 

kokeessa. I.p.-antotavan kokeessa radiolääkettä ei jäänyt riittävästi jäljelle puhtauden 

määrittämiseksi, mutta koska HM-PAO oli samaa erää kuin i.v.-antotavan kokeessa, sen 

oletettiin täyttävän vaatimukset.  
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Leimaustehokkuus oli keskimäärin 84 %. Vuorokauden kuluttua liposomien 

leimauksesta keskimäärin 92,9 % 
99m

Tc-leimasta oli edelleen kiinni liposomeissa. 

Leiman stabiilius oli siis hyvä. 

 

3.3.2.2 Biodistribuutiokokeet 

 

Taulukossa 8 on esitetty 
99m

Tc:lla leimattujen liposomien jakautuminen hiirissä 

kaksivaiheisen kohdennuksen ja passiivisen kohdennuksen jälkeen. 24 h liposomi-

injektio jälkeen kerättyjen elinten aktiivisuudet on mitattu gammalaskijalla. 

Aktiivisuudet on laskettu kuvaamaan aktiivisuutta liposomien injektiohetkellä käyttäen 

kaavaa 2. Kuva 18 esittää tulokset kuvaajan muodossa. 

 

 

Taulukko 8. Kaksivaiheisesti setuksimabin avulla kohdennettujen, 
99m

Tc-leimattujen 

liposomien jakaantuminen elimiin i.p.- ja i.v.-annostelun jälkeen SCID-hiirillä 24 h 

liposomien annostelun jälkeen. Setuksimabi on injisoitu 24 h ennen liposomeja. SD = 

keskihajonta. 

I.P.-ANTOTAPA 
   

I.V.-
ANTOTAPA 

 

 

      
 

KOHDENNETUT 
   

KOHDENNETUT 
 

 

ELIN 
%ID / g 
kudosta 

SD 

 

ELIN 
%ID / g 
kudosta 

SD 

Maksa 26.79 5.87 

 

Maksa 23.18 7.63 

Perna 166.63 54.62 

 

Perna 128.37 39.85 

Kasvain 15.90 9.55 

 

Kasvain 5.90 2.10 

Munuaiset 7.56 1.62 

 

Munuaiset 9.61 1.61 

Sydän 0.62 0.56 

 

Sydän 1.10 0.46 

Keuhkot 1.65 0.51 

 

Keuhkot 1.79 0.49 

Suoli 4.29 0.90 

 

Suoli 4.76 0.69 

      

 

      
 

KONTROLLI 
   

KONTROLLI 
 

 

ELIN 
%ID / g 
kudosta 

SD 

 

ELIN 
%ID / g 
kudosta 

SD 

Maksa 25.76 0.45 

 

Maksa 30.83 4.90 

Perna 231.12 63.27 

 

Perna 177.00 82.21 

Kasvain 12.81 2.43 

 

Kasvain 8.17 2.16 

Munuaiset 5.51 4.20 

 

Munuaiset 10.80 0.73 

Sydän 8.46 11.90 

 

Sydän 1.51 0.40 

Keuhkot 1.66 0.52 

 

Keuhkot 2.28 0.18 

Suoli 5.57 1.05 

 

Suoli 6.99 1.39 
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Kuva 18. Elimiin jakautunut 
99m

Tc-aktiivisuus prosentteina injektoidusta annoksesta 

(engl. injected dose, ID) grammaa kudosta kohti i.p.- (kuva A) ja i.v.-annostelun (kuva 

B) jälkeen SCID-naarashiirillä. Hiirillä oli SKOV3.ip1 –kasvain vatsaontelossa. 

 

 

 

I.p.- antotapa osoittautui i.v.- antotapaa paremmaksi vaihtoehdoksi. Näin liposomit 

pääsivät suoraan vatsaonteloon, jossa kasvain sijaitsee. Osa i.p.-liposomiannoksesta 

näyttää kuvan 20 perusteella kuitenkin siirtyneen vatsaontelosta verenkiertoon. Silti  

verenkierrossa pysytty aika jää lyhyemmäksi, mikä vähentää liposomien kertymistä 

maksaan ja pernaan i.v.-annosteltuihin liposomeihin verrattuna. Tällöin liposomit 

välttävät paremmin RES:n (Kim ym. 2001; Mamot ym. 2006). Kohdennetut liposomit 

kertyivät i.p-annosteltuina kasvaimeen kolme kertaa paremmin kuin i.v-annosteltuina.  
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Kaksivaiheisella kohdennuksella, jossa liposomit annosteltiin i.p., saavutettiin 1,24-

kertaa parempi kohdentuminen kasvaimeen verrattuna passiivisesti kohdennettuihin 

liposomeihin. I.v.-annosteltuna kohdennetut liposomit hakeutuivat kasvaimeen 1,38-

kertaa huonommin kuin passiivisesti kohdennetut PEG-liposomit.  

 

Kohdennuksen esitystapa % ID / g kudosta ei kuitenkaan ole tässä tapauksessa paras. 

Kasvaimen koko oli suuri, mikä vähentää liposomien pääsyä kasvaimen sisäosiin. 

Kuvassa 19 on siksi kuvattu kutakin elintä kohti jakautunut aktiivisuus prosentteina 

injektoidusta annoksesta (% ID / elin). Kasvaimeen päätyy näin ollen enemmän 

aktiivisuutta injektoidusta annoksesta kuin pernaan, vaikka ensimmäisestä esitystavasta 

(% ID / g kudosta) voisi päätellä toisin. Tutkimuksessa hajonnat ovat pienet, mikä 

kertoo menetelmän teknisestä toimivuudesta.  

 

 

 

 

 
 

Kuva 19. Kudoksiin jakautunut aktiivisuus prosentteina injektoidusta annoksesta (% ID) 

i.p. (kuva A) ja i.v.-annostelun (kuva B) jälkeen. 
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Kuvassa 20 on esitetty SPECT-CT-kuva C- ja D-ryhmän hiiristä 4 h ja 24 h liposomien 

i.p.-injektion jälkeen. Kuvista nähdään, kuinka 4 h jälkeen liposomit ovat vielä suureksi 

osaksi verenkierrossa ja 24 h kuluttua jakautuneet kasvaimeen, maksaan ja pernaan.  

 

 
 

Kuva 20. Kaksivaiheisen, aktiivisen kohdennuksen kuvantaminen SPECT-CT:llä 

verrattuna passiiviseen kohdennukseen. A: 
99m

Tc-Biot-PEG-liposomien distribuutio 

hiiressä C3 4 h i.p.-injektion jälkeen. Cetux-Biot-NA annosteltu i.p. 24 h ennen 

liposomi-injektiota. B: Hiiri C3 24 h Biot-PEG-liposomi-injektion jälkeen. C: Hiiri D3 

5 h Biot-PEG-liposomien i.p.-injektion jälkeen. Hiiri D3 on saanut vasta-aineen sijaan 

PBS-puskuriliuosta 24 h ennen liposomi-injektiota. D: Hiiri D3 24 h Biot-PEG-

liposomi-injektion jälkeen.  
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Kuvien perusteella näyttäisi siltä, että kohdennetut liposomit jakautuvat tehokkaammin 

vatsaontelossa olevaan kasvaimeen. Kun kuitenkin katsotaan gammalaskijan tuloksia 

%ID/elin, nähdään, että kohdentamisella saavutettiin kuitenkin vain pieni ero 

passiiviseen kohdennukseen verrattuna.  

 

Kuvista nähdään, että osa annoksesta on päätynyt virtsarakkoon. Se viittaisi leima-

aineen irtoamiseen, jolloni hydrofiilisenä aineena vapaa 
99m

Tc suodattuu munuaisten 

kautta virtsaan. In vitro –säilyvyystutkimus osoitti, että leima-aine pysyisi hyvin 

liposomissa PBS-liuoksessa. Leiman stabiilisuutta olisi voinut tutkia paremmin 

inkuboimalla 
99m

Tc-leimattuja liposomeja esimerkiksi seerumissa.  

 

Vapaan setuksimabin eliminaation puoliintumisaika hiirillä on noin 40 h (Luo ym. 

2005). Ihmisillä puoliintumisaika voi olla jopa 7 vuorokautta (Baselga ym. 2000). Pitkä 

puoliintumisaika kertoo huonosta jakautumisesta kudoksiin, mukaan lukien 

kasvainkudokseen. Verenkierrossa pysyminen altistaa myös sivuvaikutuksille. 

Setuksimabin internalisaatio soluihin on kuitenkin nopeaa sen sitouduttua EGF-

reseptoriin (Boerman ym. 2003). Internalisaatio tapahtuu vasta-aine – reseptori –

välitteisen endosytoosin kautta. Näin ollen liposomien kulkeutuessa paikalle osa vasta-

aineesta on jo solun sisällä. Toisaalta Cetux-Biot-NA pysyy verenkierrossa jopa 2-4 

vuorokautta, joten kasvaimeen pitäisi kuitenkin jatkuvasti päästä uutta vasta-ainetta 

(Boerman ym. 2003). Vasta-ainefragmentin käytöllä kokonaisen vasta-aineen sijaan on 

saavutettu nopeampi eliminaatio ja jakautuminen kasvaimeen (Mamot ym. 2006; Tseng 

ym. 2008; Kirpotin ym. 2011). Vasta-ainefragmentin käyttö voisi toimia paremmin 

myös kaksivaiheisessa kohdennuksessa. Pitkän Cetux-Biot-NA:n puoliintumisajan 

vuoksi voisi olla hyvä annostella Biot-PEG-liposomeja kahteen kertaan, esimerkiksi 24 

h ja 48 h Cetux-Biot-NA-injektion jälkeen. Toisaalta tällöin leima-aine tulisi vaihtaa 

isotooppiin, jolla on pidempi puoliintumisaika. 

 

Kaksivaiheista kohdennuksesta Cetux-Biot-NA:n avulla ei löydy Pubmed-tietokannasta 

julkaistuja tutkimuksia SKOV3.ip1 soluilla. Kuitenkin setuksimabin on osoitettu 

hakeutuvan tehokkaasti (33 % ID/ g kasvainta) SKOV3.ip1-linjan EGF-reseptoreihin  

(Milenic ym. 2008). Kyseisessä tutkimuksessa tosin käytettiin 
111

In-leimaa. Käytetty 



64 

 

leima-aine vaikuttaa molekyylin kinetiikkaan (Finucane ym. 2011). Toisaalta Huhtala 

ryhmineen tutki setuksimabin kohdentumista EGF-reseptoriin SKOV3m-kasvaimeen 

(Huhtala ym. 2010). Heillä kohdennustehokkuudeksi jäi kuitenkin vain 8,78 % ID / g 

kasvainta.  

 

Suurin osa liposomeista päätyi maksaan ja pernaan sekä i.v- että i.p-annostelun jälkeen. 

Kyseessä on SCID-hiirimalli, joten maksaan ja pernaan jakautuva osuus olisi vieläkin 

suurempi eliöissä, joiden T- ja B-solujen tuotanto on normaali. Vasta-aineen 

immunogeenisyys onkin suurin ongelma liposomien kohdentamisessa kasvaimeen. RES 

poistaa partikkelit verenkierrosta, mikä vähentää niiden jakautumista kasvaimeen (Kim 

ym. 2001; Latagliata 2008). Muunnellun vasta-ainefragmentin tai peptidiligandin käyttö 

kohdentamisen mekanismina voisi parantaa tulosta (Mamot ym. 2006; Tseng ym. 2008; 

Kirpotin ym. 2011). Mielenkiintoista olisi myös selvittää, vähentäisikö 

immuunijärjestelmän lamauttaminen immunosuppressantilla liposomien jakautumista 

maksaan ja pernaan. Jatkossa olisi mielenkiintoista seurata liposomin lisäksi myös 

vasta-aineen jakautumista elimistössä. Se voitaisiin leimata eri leima-aineella, 

esimerkiksi 
111

In:lla, jolloin molempien leima-aineiden jakautumista voitaisiin seurata 

reaaliajassa SPECT-CT-laitteella (Hoeben ym. 2011). Näin voitaisiin määrittää myös 

optimaalinen annosteluväli vasta-aine- ja liposomi-injektioiden välillä, kun nähdään, 

milloin setuksimabi on jakautunut kasvaimeen.  

 

3.3.2.3 Kvantifiointi gammalaskijalla verrattuna kvantifiointiin InVivoScope-

ohjelmalla 

 

Taulukossa 9 on esitetty gammalaskijalla ja SPECT-CT:n InVivoScope –ohjelmalla 

kvantifioidut aktiivisuudet prosentteina injektoidusta annoksesta eri elimissä.  
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Taulukko 9. Gammalaskijalla ja SPECT-CT:n InVivoScope –ohjelmalla saadut 
99m

Tc-

aktiivisuudet prosentteina injektoidusta annoksesta (%ID) elintä kohti.  Tulokset on 

esitetty ryhmään kuuluvien hiirten (n=3 tai 4) keskiarvona ja -hajontana. 

 

I.P.-antotapa 
     

I.V.-antotapa 
    

           KOHDENNETUT Gammalaskija InVivoScope 
 

KOHDENNETUT Gammalaskija InVivoScope 

ELIN 
%ID / 
elin SD 

%ID / 
elin SD 

 
ELIN 

%ID / 
elin SD 

%ID / 
elin SD 

Perna 3.39 0.79 2.34 0.26 
 

Perna 4.19 1.00 2.09 0.48 

Maksa 23.93 4.87 13.39 1.64 
 

Maksa 16.62 7.74 9.17 0.95 

Kasvain 5.89 1.06 29.96 2.13 
 

Kasvain 4.12 2.19 22.71 1.75 
  

KONTROLLI Gammalaskija InVivoScope 
 

KONTROLLI Gammalaskija InVivoScope 

ELIN 
%ID / 
elin SD 

%ID / 
elin SD 

 
ELIN 

%ID / 
elin SD 

%ID / 
elin SD 

Perna 5.63 1.08 3.11 1.13 
 

Perna 5.44 1.39 2.18 0.22 

Maksa 22.98 1.49 10.20 0.56 
 

Maksa 25.62 4.71 10.10 0.73 

Kasvain 5.41 0.51 32.11 9.71 
 

Kasvain 5.82 1.62 25.06 0.88 
 

 

 

In VivoScope –ohjelmalla kvantifioidut aktiivisuudet kasvaimessa ovat huomattavasti 

suuremmat kuin gammalaskijalla saadut arvot. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että 

vatsaontelossa on maksan, pernan ja kasvaimen lisäksi muutakin aktiivisuutta. Tästä 

kertoo myös kuva 19. Esimerkiksi suolessa ja vatsaontelon muissa elimissä saattaa olla 

aktiivisuutta. Näin ollen kasvaimen aktiivisuutta ei voida laskea vähentämällä 

vatsaontelon aktiivisuudesta maksan ja pernan aktiivisuutta. Gammalaskijan ja In 

VivoScope –ohjelman tuloksissa ei ole havaittavissa edes järkevää suhteellista 

korrelaatiota keskenään; pernaan on jakautunut gammalaskijan mukaan 1,4 - 2,5 kertaa 

suurempi määrä injektoidusta annoksesta In VivoScopella laskettuun 

pernadistribuutioon verrattuna. Maksaan on jakautunut gammalaskijan mukaan 1,8 - 

2,5-kertainen määrä injektoidusta annoksesta In VivoScope –ohjelmalla kvantifioituun 

määrään verrattuna. Hajonnat ovat pääasiassa kuitenkin pienet, mikä viittaa siihen, että 

kvantifiointimenetelmään In VivoScope:lla sisältyy systemaattinen virhe. SPECT-CT –

kuvien perusteella kvantifioidut tulokset jäävät kirjallisuudessakin usein jälkeen 

tarkoista aktiivisuuksista johtuen signaalin vaimenemisesta (Goins ja Phillipis 2001; 

Finucane ym. 2011). Osa tutkimusryhmistä on kuitenkin löytänyt sopivia 

korjauskertoimia, joiden avulla aktiivisuudet on systemaattisesti saatu vastaamaan 
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todellisia aktiivisuuksia jopa korrelaatiolla 0,946-0,99 (Forrer ym. 2006; Finucane ym. 

2011). Gammalaskijan ja In VivoScope:n kvantifioinnin yhteneväisyyttä voisi olla 

parempi tutkia kasvainsoluilla, jotka muodostaisivat yhtenäisemmän kasvaimen. Tällöin 

kasvain voitaisiin tarkemmin rajata ja kvantifioida se suoraan.  

 

4 h aikapisteen kuvista ei pystytty kyseisellä menetelmällä määrittämään  kasvaimen 

aktiivisuutta lainkaan. 
99m

Tc:lla leimattuja liposomeja oli tuolloin vielä verenkierrossa, 

mikä näkyy myös vatsaontelon verisuonistossa. Näin ollen vatsaontelossa olevan 

aktiivisuuden ei voida olettaa olevan kasvaimen aktiivisuutta, kun pernan ja maksan 

osuus on vähennetty kokonaisaktiivisuudesta. 

 

3.4 POHDINTA 

 

Vasta-aineet jakautuvat kasvaimiin hitaasti johtuen fysiologisista esteistä verenkierron 

ja kasvainsolun pinnan välillä (Boerman ym. 2003). Verisuonten endoteeli, pitkät 

kuljetusmatkat kudoksessa ja kasvainkudoksen kasvanut paine vähentävät vasta-

aineiden penetroitumista kasvainsolukkoon ja siten sitoutumista antigeeniin.  

 

Radioleimattujen, vasta-aineen avulla kohdennettujen nanopartikkelien suoralla 

kohdennuksella on saatu hyviä tuloksia hematologisissa kasvaimissa (Witzig ym. 2002; 

Leahy ym. 2006; Jacene ym. 2007; Illidge ym. 2009). Sen sijaan kiinteissä kasvaimissa 

kertyminen kasvaimeen on heikkoa ja tehokkaampia kohdennusmenetelmiä tarvitaan 

(Boerman ym. 2003). Avainasemassa ovat immunogeenisyyden vähentäminen ja 

verenkierrossa pysytyn ajan pidentäminen; toisaalta radioaktiivisen aineen toivotaan 

hakeutuvan mahdollisimman pian kohteeseensa, jotta luuydin altistuisi säteilylle 

mahdollisimman vähän. Tämä on pyritty ratkaisemaan kaksivaiheisen kohdennuksen 

avulla. Esimerkiksi vasta-aine annostellaan  2-4 vuorokautta ennen radioisotooppia. 

Vasta-aine jakautuu verenkierrosta tuona aikana kasvainkudokseen ja sitoutuu 

spesifiseen antigeeniinsä. Radioisotooppi hakeutuu nopeasti verenkierrosta vasta-

aineeseen voimakasta biotiini-avidiini –interaktiota tai vasta-aine-hapteeni-interaktiota 

hyödyntäen. Kaksivaiheista kohdennusta on hyödynnetty muun muassa kasvainten 

kuvantamisessa parantamaan kuvattavan kohteen suhdetta taustaan (Hama ym. 2011).  
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Teoriassa kaksivaiheisen kohdennuksen pitäisi toimia myös siten, että biotinyloitu 

vasta-aine, johon on liitetty NA, annostellaan ennen biotinyloituja, radioleimattuja 

liposomeja. Radioleima toimii diagnostisena aineena, ja esimerkiksi 
111

In:n , 
123

I:n ja 

90
Y:n kohdalla myös radioterapia-aineena. Liposomien sisään voisi kapseloida vielä 

esimerkiksi sytostaatin. Vasta-aine hakeutuisi reseptoriinsa ja radioleimattu liposomi 

myöhemmin vasta-aineeseen. Näin terapeuttinen liposomi saataisiin kohdennettua 

kasvaimeen. Kuitenkin käytännössä tulokset ovat olleet vaatimattomia. Kaksivaiheista 

kohdennusta on tutkittu ihmisilläkin, mutta kertyminen kasvaimeen on jäänyt yleensä 

alle prosenttiin injektoidusta annoksesta (Paganelli ym. 1992; Pang ym. 2011). 

 

Kohdennettu lääkehoito mahdollistaisi yksilöidyn syövän terapian. Nanopartikkelien 

tehokas kohdennus kasvaimeen loisi myös uuden suunnan geeniterapialle. Useamman 

vuosikymmenen tutkimuksen jälkeen tehokasta menetelmää ei ole kuitenkaan löydetty. 

Teknologian kehityksen myötä on alettu ymmärtää kohdennuksen epäonnistumisen 

syitä. Silti tehokkaita ratkaisuja kynnyskysymyksiin ei ole näkyvissä. Tutkimus jatkuu 

edelleen ja hyviä vaihtoehtoja kartoitetaan, mutta lähitulevaisuudessa ei liene 

odotettavissa merkittävää parannusta kohdennettuun syövän terapiaan.   
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