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Tiivistelmä 

Tämän LuK-tutkielman kirjallinen osa käsittelee kolesterolin solunsisäistä aineenvaihduntaa. 

Kirjallisessa osassa tutustutaan kolesterolin solunsisäiseen kuljetukseen ja sen solunsisäisiin 

tehtäviin. Lisäksi tarkastellaan kolesterolin merkitystä solun homeostaasin ylläpidossa. 

Tutkielman kokeellisessa osassa esitellään sappihappojen pyreenimetyyliamidin ja 

pyreenimetyyliesterin valmistus sekä valmistettujen tuotteiden puhdistus ja karakterisointi. 
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Esipuhe 

Tämä LuK-tutkielma tehtiin Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen synteesi- ja 

rakennekemian vahvuusalueella. Tutkielma tehtiin kevään ja kesän 2018 aikana. Materiaalina 

käytettiin tieteellisiä artikkeleita, oppikirjoja sekä väitöskirjoja. Materiaalin haussa käytettiin 

pääasiassa JYKDOK-, Web of Science- ja Google Scholar-tietokantoja. Tutkielman ohjaajana 

ja tarkastajana toimi dosentti Elina Sievänen. Lämpimät kiitokset Elina Sieväselle tutkielmani 
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Käytetyt lyhenteet 

ACAT asyyli-CoA-kolesteroliasyylitransferaasi (acyl CoA cholesterol 

acyltransferase) 

AP2 adapteriproteiini-2 (adaptor protein 2) 

BODIPY  booridipyrrometeenidifluoridi (boron dipyrromethene difluoride) 

DCM dikloorimetaani (dichloromethane) 

DHE dehydroergosteroli (dehydroergosterol) 

ER solulimakalvosto (endoplasmic reticulum) 

HMG-CoAR 3-hydroksi-3-metyyliglutaryylikoentsyymi-A-reduktaasi (3-hydroxy-3-

methylglutarylcoenzyme A reductase) 

Lam kalvojen kosketuskohtiin kiinnittynyt lipidien kuljetusproteiini (lipid 

transfer protein anchored at membrane contact sites) 

LDL matalatiheyksinen lipoproteiini (low-density lipoprotein): Veriplasman 

lipoproteiinityypi, jonka tiheys on välillä 1,006-1,063 g ml-1 

LXR maksan X reseptori (liver X reseptor) 

MCD metyyli--syklodekstriini (methyl--cyclodextrin) 

NBD nitrobentsoksadiatsoli (nitrobenzoxadiazole) 

ORP oksisteroliin kiinnittyviin proteiineihin verrattavat proteiinit (oxysterol 

binding protein related proteins) 

OSBP oksisteroliin kiinnittyvät proteiinit (oxysterol binding protein) 

Osh OSBP homologeja 

SCAP SREBP:n jakaantumista aktivoiva proteiini (SREBP cleavage activating 

protein) 

SREBP sterolin säätelyelementtiä sitova proteiini (sterol regulatory element bining 

protein) 

StAR steroidogeeninen akuutti säätelyproteiini (steroidogenic acute regulatory 

protein) 

StARD StAR:iin liittyvä lipidien kuljettajaproteiini (StAR-related lipid transfer 

protein) 
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1. Johdanto 

Kolesteroli on arkikeskusteluissa usein pahamaineinen sappikivien sekä sydän- ja 

verisuonitautien aiheuttaja. Harvemmin kuitenkaan tulee mietittyä, mitä tapahtuisi, jos 

kolesterolia ei olisi elimistössä lainkaan. Eläimet ja muut aitotumalliset eliöt tarvitsevat 

kolesterolia normaaliin kasvuun ja kehitykseen. Kolesteroli toimii lähtöaineena mm. erilaisille 

steroidihormoneille, sappihapoille sekä D-vitamiinille. Kolesterolilla on myös tärkeä merkitys 

aitotumallisten solujen solukalvojen toiminnassa. Solukalvoissa kolesteroli lisää solukalvon 

läpäisevyyttä ja sen juoksevuutta (fluidity) sekä auttaa muodostamaan järjestäytyneitä 

kalvorakkuloita.1 

Koska kolesteroli on mukana monessa eri biologisessa tehtävässä ei ole ihme, että sen 

tutkimisesta ollaan kiinnostuneita. Kolesterolin tutkimuksesta on myönnetty kolme Nobel-

palkintoa; mm. Bloch ja Lynen saivat lääketieteen Nobel-palkinnon vuonna 1964 

selvitettyään kolesterolin biosynteesireitin.2 Vaikka tutkimusta on tehty jo pitkään, kaikkea 

kolesterolista ei vielä tiedetä. Kolesterolin toiminnassa epäselvää on vielä mm. miten 

kolesterolia kuljetetaan eri soluelimien välillä ja mitkä molekyylit kuljetukseen osallistuvat 

sekä miten kalvorakenteet muodostuvat ja toimivat. Esimerkiksi kalvorakkuloiden toimintaa 

voidaan tutkia kolesterolivajauksen avulla. Tämä ei kuitenkaan ole kovin spesifinen tapa, 

koska kolesterolin puuttuminen vaikuttaa soluissa monen osan toimintaan.1 Kolesterolin 

merkitystä solujen toiminnan kannalta voidaan myös yrittää tutkia korvaamalla kolesteroli sen 

esiasteella kuten desmosterolilla3 tai lanosterolilla4. Kokeet ovat kuitenkin osoittaneet, etteivät 

nämä esiasteet pysty muodostamaan yhtä vakaata kalvorakennetta kuin kolesteroli. 

Kolesterolin solunsisäistä kuljetusta puolestaan voidaan tutkia esimerkiksi fluoresoivien 

molekyylien avulla. Yksi yleisesti käytetty fluoresoiva molekyyli on 

booridipyrrometeenidifluoridi (BODIPY). BODIPY-molekyyli voidaan kiinnittää 

kolesteroliin, jolloin se toimii eräänlaisena lähettimenä solun sisällä ja kolesterolin 

liikkuminen solussa voidaan nähdä fluoresenssimikroskoopin avulla. BODIPY-kolesterolin 

avulla pystytään myös tutkimaan erilaisten proteiinien merkitystä kolesterolin kuljetuksessa. 

Kuljetuksessa tärkeitä proteiineja ovat oksisteroliin kiinnittyvät proteiinit (OSBP) ja 

oksisteroliin kiinnittyviin proteiineihin verrattavat proteiinit (ORP). ORP:t ovat merkittäviä 

erityisesti kolesterolin kuljetuksessa solukalvon, solulimakalvoston (ER) ja lipidirakkuloiden 

välillä.5 
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2. Lipidikalvot 

1950-luvun tieteellisten läpimurtojen jälkeen lipidit ja rasvahapot ovat jääneet niin tutkijoiden 

kuin kansankin suosiossa hieman nukleiinihappojen, DNA:n, RNA:n sekä geenien, ja 

proteiinien tutkimuksen varjoon. Nykyään tilanne on kuitenkin muuttumassa lipidien ja 

rasvahappojen kannalta suotuisampaan suuntaan, sillä kaikkia biologisia toimintoja ei voida 

selittää pelkän DNA:n ja muiden nukleiinihappojen toiminnan avulla.6 

Lipidit ovat amfipaattisia molekyylejä eli ne muodostuvat hydrofobisesta hännästä ja 

hydrofiilisestä päästä. Lipidikaksoiskalvot muodostuvat spontaanisti vedessä olevista 

yksittäisistä lipidimolekyyleistä. Lipidimolekyylit järjestäytyvät muodostuvassa kalvossa 

siten, että hydrofobiset hännät hakeutuvat kalvon sisäpuolelle välttääkseen vuorovaikutuksen 

vesimolekyylien kanssa ja päinvastaisesta syystä hydrofiiliset päät asettuvat kalvon 

ulkopinnoille. Lipidikalvon hydrofobisen väliosan takia poolittomat molekyylit voivat 

vaivattomasti diffundoitua solukalvon lävitse, kun taas pooliset molekyylit eivät siihen 

kykene. Poolisten molekyylien on kulkeuduttava solukalvon lävitse aktiivisen kuljetuksen 

avulla.1 

Biologisissa kalvoissa suurin osa lipideistä kuuluu glyserofosfolipideihin, sfingolipideihin ja 

kolesteroliin (kuva 1). Glyserofosfolipidien lyhyt cis-tyydyttymätön asyyliketju tekee ketjun 

rakenteesta jäykemmän ja selittää niiden matalan sulamispisteen. Sfingolipideillä puolestaan 

on pitkät tyydyttyneet asyyliketjut, jotka ovat rakenteeltaan joustavampia ja pystyvät siksi 

muodostamaan vahvempia van der Waals -vuorovaikutuksia toistensa kanssa. Tästä syystä 

myös niiden sulamislämpötilat ovat korkeammat.1 

  

 

Kuva 1. Kalvolipidien rakenteet. Ylhäällä oikealla kolesteroli ja vasemmalla 

glyserofosfolipideihin kuuluva fosfatidyylikoliini. Alhaalla sfingolipideihin kuuluva 

sfingomyeliini. Poolinen pää on kuvattu sinisellä ja pooliton pää puolestaan punaisella.1 
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2.1 Kolesterolin merkitys lipidikalvoissa 

Kalvorakenteiden lipidimolekyylien järjestäytymisessä tietyillä steroideilla, kuten 

kolesterolilla, on erityistä merkitystä. Kolesterolin merkittävin kyky kalvorakenteissa on 

saada muut kalvolipidit pakkautumaan tiiviimmin yhteen. Kolesterolin jäykän 

nelirengasrakenteen ansiosta se saa viereisten lipidien pitkät asyyliketjut suoristumaan ja 

järjestäytymään energeettisesti edullisempaan muotoon asettumalla niiden väliin. 

Asyyliketjujen suoristumisen myötä kalvorakenteesta tulee tiiviimpi ja paksumpi mutta se 

kuitenkin säilyttää juoksevuutensa ja kyvyn toimia puoliläpäisevänä kalvona. Näin ollen 

kolesterolin määrällä voidaan suoraan säädellä kalvorakenteiden ominaisuuksia. Säätelemällä 

kalvon läpäisevyyttä on mahdollista muodostaa kalvon eri puolille erilaiset ioni- ja 

liuosolosuhteet. Kolesterolin kyvystä järjestellä kalvolipidejä suurin osa selittyy sen 

rakenteella. Pieni hydroksyyliryhmä ei pysty suojaamaan kolesterolin hydrofobista, jäykkää 

nelirengasrakennetta vesimolekyyleiltä, joten sen on ehdotettu tämän takia hakeutuvan 

muiden suurempien lipidimolekyylien keskuuteen, jotta naapurilipidit voivat suojata 

hydrofobista osaa. Solukalvoissa kolesteroli voi osallistua kalvoliikenteeseen ja kalvon läpi 

tapahtuvaan reseptorisignalointiin muuttamalla kalvoproteiinien toimintaa, esimerkkinä G-

proteiini –kytketty reseptorisignalointi.7 

 

 

3. Kolesterolin muodostuminen, synteesin säätely ja eliminointi 

3.1 Kolesterolin muodostuminen 

Ihminen ei pysty geneettisesti koodaamaan lipidejä, joten ne on saatava muilla keinoilla. 

Ihminen saa tarvitsemansa kolesterolin ruokavaliosta tai de novo -synteesin avulla, johon 

pystyvät kaikki aitotumalliset solut.7 Kolesterolin kaksi biosynteesireittiä on selvitetty jo 

1960-luvulla. Toinen näistä biosynteesireiteistä on Blochin2 reitti ja toinen Kandutsch-

Russellin8 reitti (kuva 2). Molemmat näistä reiteistä alkavat asetyylikoentsyymi-A:sta 

(asetyyli-CoA) ja jatkuvat samanlaisina aina lanosterolin esiasteeseen skvaleeniin saakka. 

Reitit jatkuvat erilaisina lanosterolin synteesin jälkeen. Kolesterolin muodostumiseen 

molempia reittejä pitkin vaaditaan yli 30 entsymaattista reaktiota joista suurin osa tapahtuu 

solulimakalvostolla.1 

Biologista syytä näiden kahden eri reitin syntymiselle ei vielä tiedetä.3 On osoitettu, että 

kolesterolin synteesireitin valinta riippuu solutyypistä ja iästä. Esimerkiksi hiirikokeissa on 
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todettu, että nuorten hiirien aivoissa kolesterolisynteesi etenee Blochin synteesireittiä 

desmosterolin kautta, kun taas vanhempien hiirien aivoissa kolesterolia muodostuu 

Kandutsch-Russelin biosynteesireittiä, jossa lathosteroli toimii kolesterolin pääesiasteena.9  

Lanosterolin jälkeistä kolesterolin edeltäjää on luonnehdittu meioosia aktivoivaksi steroliksi. 

Tämä tarkoittaisi sitä, että kolesterolin esiasteet voivat toimia bioaktiivisina lipideinä paljon 

monimutkaisemmissa prosesseissa kuin on aiemmin arvioitu.7 

 

Kuva 2. Kolesterolisynteesireitit. A: Biosynteesireitti Asetyyli-CoA:sta skvaleeniin, B: Vasen 

biosynteesireitti Blochin synteesireitti ja oikea Kandutsch-Russellin reitti.1,9 

 

3.2 Kolesterolisynteesin säätely 

Solunsisäistä kolesterolisynteesiä sekä kolesterolin sisäänottoa ja prosessointia säätelee kaksi 

tumareseptorijärjestelmää: sterolin säätelyelementtiä sitovat proteiinit (SREBP) ja maksan X-

reseptorit (LXR). Kolesterolin homeostaasin säätely SREBP:llä on kaikista parhaiten 
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ymmärretty mekanismi kolesterolin solubiologiassa (kuva 3). SREBP on ER:llä sijaitseva 

transmembraaniproteiini, joka aktivoituu, kun sterolitasot solussa ovat alhaiset. SREBP:n 

aktivoitumisen tärkein tehtävä on lisätä sellaisten geenien transkriptiota, jotka nostavat solun 

kolesterolitasoja. SREBP on ER:llä sitoutuneena SREBP:n jakaantumista aktivoivaan 

proteiiniin, SCAP:iin, (SREBP cleavage activating protein), joka toimii myös eräänlaisena 

kolesterolia saattavana proteiinina Golgille. Kun kolesterolitasot ovat alhaiset, SREBP:n 

konformaatio muuttuu, jolloin se aktivoituu ja SCAP-SREBP-kompleksi kuljetetaan Golgin 

laitteelle COPII-vuoratuissa vesikkeleissä. Golgin laitteella SREBP irrotetaan SCAP:sta ja 

sitä muokataan proteolyyttisesti, jolloin kompleksista paljastuu transkriptiotekijöitä. Muokattu 

SREBP kuljetetaan tumaan, missä se käynnistää HMG-CoAR:n ja muiden steroleja 

säätelevien geenien, kuten LDL-reseptoreiden, transkription. Erään lähteen mukaan SCAP-

SREBP-kompleksin kuljetus ER:ltä Golgin laitteelle estetään siinä vaiheessa, kun ER:n 

kolesterolipitoisuus nousee yli 5 mooliprosenttia muihin kalvolipideihin verrattuna.10 

Kolesterolin kuljetusta säädellään usealla eri tavalla mutta tunnetuin säätelyyn osallistuva 

proteiini on INSIG-proteiini. INSIG-proteiini on ankkuroiva proteiini ER:llä. Kun 

kolesterolitasot ovat korkealla, kolesteroli sitoutuu SCAP:iin ja 25-dihydroksikolesteroli 

sitoutuu INSIG-proteiiniin. Tämän seurauksena SCAP:n ja INSIG:n konformaatiot muuttuvat 

siten, että ne voivat sitoutua toisiinsa ja samalla SCAP:n lajittelusignaalista COPII:lle tulee 

inaktiivinen. Inaktiivisuudesta johtuen SCAP-kompleksia ei enää pakata kuljetusvesikkeleihin 

ER:n ja Golgin laitteen välille.7 

 

Kuva 3. Kolesterolin homeostaasin säätely SREBP-molekyylien avulla.7 

 

LXR:ien aktivoituminen helpottaa kolesterolin käänteistä kuljetusta, mikä aiheuttaa 

kolesterolin poistamisen ääreissoluista (periferic cells) ja lisää sappisterolien eritystä. 
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Oksisterolit aktivoivat LXR:ää mutta vuorovaikutusta kalvon kolesterolitasojen, oksisterolien 

tuotannon ja LRX:n aktivaation välillä ei vielä ymmärretä. On osoitettu, että tietty ER:llä 

oleva ORP (oksisteroliin kiinnittyviin proteiineihin verrattava proteiini) voisi ohjata tätä 

aktivaatiota.7 

3.3 Kolesterolin eliminointi 

Koska solut eivät pysty koodaamaan lipidejä geneettisesti, genomin tai transkriptiotekijöiden 

suorat muutokset eivät vaikuta itse kolesteroliin vaan lähinnä kolesterolin homeostaasia 

ylläpitäviin proteiineihin. Kolesterolia poistaakseen solujen täytyy erittää kolesteroli solun 

ulkopuolelle homeostaasia ylläpitävien proteiinien avulla, koska kolesterolin hajottaminen ei 

solun sisällä onnistu. Suurin osa kolesterolin homeostaasia ylläpitävistä proteiineista on 

toiminnallisesti tarpeettomia.7 Ääreiskolesteroli eliminoituu ja muuttuu maksassa 

sappihapoiksi hapettumisen ja kolesterolin sivuketjujen hajoamisen kautta. Aivoista ei 

kuitenkaan ole löydetty vastaavanlaista hajoamisreittiä. Aivoissa kolesteroli muutetaan 24-S-

hydroksikolesteroliksi, serebrosteroliksi. Tämä oksisteroli pystyy virtaamaan veri-aivoesteen 

lävitse verenkiertoon.9 

 

 

4. Kolesterolin solunsisäinen kuljetus 

Kolesteroli kulkeutuu solun sisällä joko vesikkelien mukana tai ei-vesikkelimäisesti (non-

vesicular). Vesikkelien kuljetus tapahtuu solutukirankaa pitkin erityisten kuljettajaproteiinien 

avulla. Ei-vesikkelimäinen kuljetus tapahtuu joko suoraan kalvokontaktien välillä tai 

erilaisten lipidikuljettajaproteiinien avulla tai näiden molempien yhdistelmänä.7 

Kolesterolia on solun sisällä eniten solukalvolla; erään lähteen mukaan jopa 20-25 % 

solukalvon lipideistä olisi kolesterolia ja jopa 65-80 % solun kokonaiskolesterolipitoisuudesta 

sijaitsisi solukalvolla. Kolesterolia on runsaasti myös endosyyttisellä reitillä. 

Solulimakalvoston kolesterolimäärät ovat puolestaan hyvin vähäiset. Siellä sijaitsee vain noin 

1 % solun kolesterolipitoisuudesta. Golgin laitteen kolesterolipitoisuus on jotain näiden 

kahden väliltä ja Golgin laitteella kolesterolin pitoisuus kasvaa cis-Golgilta trans-Golgille 

päin mentäessä.1,7 
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4.1 Kolesterolin sisäänotto 

Kolesterolia otetaan solun sisään reseptorivälitteisen endosytoosin avulla. Jos 

endosytoosireitti on estynyt, kolesteroli jää verenkiertoon, jolloin riski sydän- ja 

verisuonitautien synnylle kohoaa. Kolesteroli kulkeutuu verenkierrossa ja soluväliaineessa 

kolesteryyliestereinä matalatiheyksisiin lipoproteiineihin (low-density lipoprotein) 

sitoutuneena, eli LDL-kolesterolina. Kun solu tarvitsee kolesterolia kalvorakenteiden 

syntetisointiin, solu valmistaa LDL-reseptoreita solukalvolle. Verisuonistossa kiertävä vapaa 

LDL-kolesteroli kykenee kiinnittymään LDL-reseptoriin. Kiinnittyminen saa aikaan 

reseptorin konformaatiomuutoksen, joka aiheuttaa solun sisällä signaalin. Signaalin ansiosta 

aktiivinen kalvoon sitoutuva adapteriproteiini, AP2, kiinnittyy LDL-reseptorin solunsisäiseen 

osaan. AP2:n kiinnittyminen reseptoreihin mahdollistaa klatriinipeitteen muodostumisen 

endosytoosirakkulan pintaan. Klatriinin muodon takia vesikkeli alkaa kuroutua irti 

solukalvosta. Kuroutumisen jälkeen vesikkelin pinnalla oleva klatriinipeite hajoaa nopeasti ja 

vesikkelin sisältö kuljetetaan aikaiseen endosomiin. LDL-reseptorit palautetaan takaisin 

solukalvolle erillisten rakkuloiden avulla tai ne kuljetetaan tuhottavaksi, jos niitä ei enää 

tarvita. Endosomireitillä pH:n muutos saa aikaan kolesterolin irtoamisen reseptorista ja vapaa 

LDL-kolesteroli kuljetetaan myöhäisen endosomin kautta lysosomiin. Lysosomissa LDL-

kolesteroli hydrolysoidaan vapaaksi kolesteroliksi, jolloin se on solun käytettävissä 

rakennusaineena (kuva 4). Kolesterolin vapautumista endosomista avustavat proteiinit NPC1 

ja NPC2, mutta näiden proteiinien toimintaa ei vielä tarkasti tunneta. Jos solussa on liikaa 

vapaata kolesterolia, solu lopettaa kolesteroli- ja kolesterolireseptorisynteesinsä.11 

 

Kuva 4. Kolesterolin sisäänotto. MVB, multivesicular body.7 
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4.2 Kolesterolin kulkeutuminen solulimakalvostossa 

Kolesterolin de novo -synteesi ja säätely tapahtuu ER:llä, koska kolesterolia muokkaavat 

HMG-CoAR ja useat muut entsyymit ovat kiinteitä ER-proteiineja. Kolesterolin 

kulkeutumiselle solulimakalvostoon on ehdotettu useaa eri reittiä. LDL-partikkeleiden 

sisäänoton jälkeen ne voivat kulkeutua myös suoraan ER:lle kalvokontaktin kautta. Toisella 

mahdollisella reitillä kalvokontakti on myöhäisten endosomien ja ER:n välillä. Tämä reitti 

tarjoaa nopean ja suoran kolesterolin kuljetuksen ER:lle. Kolmannella ER:lle suuntautuvalla 

reitillä kuljetus tapahtuu vesikkeleiden välityksellä, mihin liittyy päinvastainen 

kulkeutuminen Golgin laitteessa (kuva 5).12 

 

Kuva 5. Kolesterolin mahdolliset kulkeutumisreitit soluelinten välillä.7 

 

Hiljattain on tunnistettu uusi steroleihin kiinnittyvä proteiiniperhe, joka sijaitsee kalvojen 

kosketuskohdassa. Proteiiniperhe on nimetty kalvojen kosketuskohtiin kiinnittyneiksi lipidien 

kuljetusproteiineiksi, Lam:ksi (lipid transfer protein anchored at membrane contact sites). 

Ihmisiltä löytyy kolme Lam-perheeseen kuuluvaa proteiinia, Lam2, Lam4 ja Lam6. Hiivoilla 

näiden on osoitettu kiinnittyvän steroleihin tai helpottavan kolesterolin kuljetusta StART-

domeenien avulla. Erityisesti Lam6:lla on osoitettu olevan sterolien kuljetusta kiihdyttävä 

vaikutus ER:ltä solurakkuloihin.12 

De novo -syntetisoitu kolesteroli poistuu ER:ltä nopeasti yleensä ei-vesikkelimäisesti eli se 

ohittaa biosynteettisen eritysreitin ER:n ja Golgin laitteen välillä. Kolesteroli voi poistua 

ER:ltä myös suoran kalvokontaktin kautta solukalvolle tai trans-Golgille. Tässä suorassa 
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kalvokontaktissa oksisteroliin kiinnittyviin proteiineihin verrattavat proteiinit, ORP:t, 

helpottavat kolesterolin kuljetusta.12 Kuitenkin osa kolesterolista ja sen esiasteista, kuten 

desmosteroli ja lathosteroli, kulkevat biosynteettistä reittiä Golgin laitteelle.1 ER:llä 

kolesterolia voidaan muokata hydroksylaatiolla entsyymien avulla, jolloin kolesterolista 

muodostuu oksisteroleita. Hydroksylaatio tekee kolesterolista paljon hydrofiilisemman, 

jolloin se liikkuu vesipohjaisessa solulimassa vapaammin ja voi toimia potentiaalisena 

signaalimolekyylinä. Hapettaminen on myös yksi keino hävittää kolesteroli solun sisältä.7 

4.3 Kolesterolin kulkeutuminen lipidirakkuloihin 

Kolesterolia voidaan varastoida lipidirakkuloiden pinnalle, mutta ne voivat toimivat solussa 

myös muiden rasvahappojen rasvavarastona. Se kuinka paljon kolesterolia varastoidaan, 

riippuu solutyypistä ja solun aineenvaihdunnasta.1 Mekanismia kolesterolin kiinnittymiseen 

lipidirakkuloihin ei vielä tunneta. Suurin osa lipidirakkuloihin kiinnittyvästä kolesterolista 

tulee solukalvolta, mutta kulkeutuu kuitenkin ER:n kautta.1  

ER:n sterolitasojen vähentämiseksi on kehittynyt puskurointimekanismi, jossa 

kolesterolimolekyylit esteröidään steryyliestereiksi. Ne ovat hydrofobisempia kuin aiemmin 

mainitut ER:llä tapahtuvan muokkauksen seurauksena syntyvät oksisterolit. Hydrofobiset 

kolesteroliesterit pystyvät tunkeutumaan lipidirakkuloihin helpommin. Esteröintiä katalysoi 

asyyli-CoA-kolesteroliasyylitransferaasi, ACAT. Rasvahapposteroliesterit pakataan suoraan 

lipidirakkuloihin, jotka pullistuvat (bulge) ER:stä. Joissain soluissa, kuten adiposyyteissä, 

pakataan myös esteröimätöntä kolesterolia suoraan lipidirakkuloihin. Kaveoli-proteiinilla on 

osoitettu olevan merkitystä kolesterolitasojen ylläpidossa lipidirakkuloissa.7 Yhtään 

kuljettajaproteiinia ER:n ja lipidirakkuloiden väliseen kuljetukseen ei ole vielä pystytty 

tunnistamaan.1 

4.4 Kolesterolin kuljetus mitokondrioihin 

Jotta steroidihormonien tuotanto onnistuisi, on kolesteroli kuljetettava mitokondrioihin ja 

erityisesti mitokondrion sisäkalvolle. Steroidogeneesiä katalysoivaa entsyymiä, P450SCC, 

sijaitsee nimittäin vain mitokondrion sisäkalvolla. Steroidihormonien nopea tuotanto on 

tarpeen, koska solut varastoivat vain vähän steroidihormoneja. Siksi kolesterolin 

kulkeutumista mitokondrion ulkokalvolta sisäkalvolle helpottaa steroidogeeninen akuutti 

säätelyproteiini, StAR, jossa on erityinen kolesterolia sitova tasku. Kolesteroli pystyy 

sitoutumaan StAR:iin sen jälkeen, kun StAR:in konformaatio on muuttunut 

tertiäärirakenteesta sekundäärirakenteeseen, jolloin kolesterolia sitova kohta 

kuljettajaproteiinissa paljastuu. StAR:iin liittyvien lipidien kuljettajaproteiinien (StARD, 
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StAR-related lipid transfer protein) perheeseen kuuluvat StARD3, StARD4 ja StARD5 

pystyvät sitomaan kolesterolia ja osallistuvat kolesterolin kuljetukseen soluliman halki 

mitokondrion ulkokalvon reseptoreihin. Erityisesti StARD3-kuljettajaproteiini pystyy 

kuljettamaan kolesterolia ei-vesikkelimäisesti suoraan mitokondrioihin kulkematta ER:n tai 

solukalvon kautta. StARD3:n on todettu myös sitovan kolesterolia myöhäisiin endosomeihin 

ja vähentävän kolesterolipitoisuutta ER:llä.1,7,10 

4.5 ORP:t 

Oksisteroliin kiinnittyviin proteiineihin verrattavat proteiinit, ORP:t, ovat eläinsoluissa 

tärkeitä kolesterolihomeostaasin ylläpidossa sekä solusignaloinnissa ja ne toimivat myös 

lipidien kuljetusproteiineina. ORP:ien merkitystä kolesterolin solunsisäisessa kuljetuksessa on 

tutkittu pääosin hiivoilla. Eläinsoluissa niiden tutkiminen on haastavampaa, koska kaikkia 

ORP:eja koodaavia geenejä ei pystytä eläinsoluissa hiljentämään samanaikaisesti. Ihmisen 

genomi pystyy koodaamaan jopa 12 erilaista ORP:ia. Hiivoilla ORP:t tunnetaan OSBP-

homologeina, Osh, joita on seitsemää erilaista.5,13 

Hiivasoluilla Osh:ien toimintaa ei spesifisesti tunneta mutta on osoitettu, että kaikkien Osh-

geenien inaktivoiminen hiivoilla vähensi huomattavasti sterolien kuljetusta solukalvon ja 

ER:n välillä. Tämä johti lopulta solun kuolemaan. Pelkästään yhden Osh-geenin 

inaktivoiminen ei aiheuttanut solun kuolemista, mistä voitiin päätellä, että Osh-proteiineilla 

on samankaltaisia ominaisuuksia toistensa kanssa. Jos kaikki ihmisen koodaamat ORP:t ovat 

samankaltaisia kuin hiivojen Osh:t, eivät kaikki ORP:t ole toiminnallisesti edes tarpeellisia.7,13 

Hiivojen Osh-proteiinit ja eläinsolujen ORP-proteiinit toimivat sterolien ja ehkä myös muiden 

lipidien, esimerkiksi fosfoinosidien, tunnistuksessa tai kuljetuksessa. Fosfoinosidit 

osallistuvat sterolien tunnistukseen ja kuljetukseen. Etenkin Osh4:n hydrofobisen taskun, joka 

pystyy sitomaan steroleita, löytäminen osoitti ORP:ien liittyvän sterolien kuljetukseen. ORP:t 

pystyvät sitoutumaan kolesterolin hapettuneeseen johdannaiseen oksisteroliin. Hapettuminen 

voi tapahtua itsehapettuen tai entsymaattisen reaktion kautta. Oksisterolia esiintyy pääosin 

vain lipidikalvoilla, mutta hapettumisesta johtuvan hydrofiilisyyden lisääntymisen vuoksi 

oksisterolit liikkuvat kalvorakenteiden välillä paljon helpommin kuin kolesteroli. Oksisterolin 

on osoitettu olevan mukana kolesterolihomeostaasin itsesäätelyssä osallistumalla SREBP-

signalointiin. Vaikka oksisterolin ja ORP:ien tiedetään vuorovaikuttavan toistensa kanssa, 

tämän vuorovaikutuksen toiminnallista merkitystä ei vielä ymmärretä.13 

Huolimatta eläinsolujen tutkimisen vaikeudesta useammat tutkimukset ovat osoittaneet 

ihmisen ORP:ien osallistuvan sterolien kuljetukseen. Esimerkiksi ORP2:n lisääntyminen 



 
11 

lisäsi myös vastasyntetisoidun kolesterolin kuljetusta solun ulkopuolelle, kun sen 

inaktivoiminen lisäsi kolesteroliesterien määrää. Lisäksi ORP2 sitoutuu kolesteroliin ja 

muihin oksisteroleihin ja sitä on osoitettu esiintyvän lipidirakkuloissa, solukalvolla sekä 

solulimassa. Näiden roolien myötä voidaan päätellä, että ORP2 osallistuu kolesterolin 

kuljetukseen endoplasmakalvostolta solulimakalvostolle.5 ORP5 puolestaan kuljettaa 

kolesterolia myöhäisistä endosomeista ja lysosomeista solulimakalvostolle. Tutkimustietoa 

tästä mekanismista on kuitenkin vain vähän.10 

OSBP:n ja ORP9:n on osoitettu in vitro myös kuljettavan kolesterolia, mutta kuljetus on 

riippuvaista fosfatidyyli-inositoli-4-fosfataasista, PI(4)P:stä. Näiden PI(4)P-proteiinien on 

osoitettu sijaitsevan Golgin laitteella ja ER:ssä. On osoitettu, että OSBP:n liikatuotanto lisäsi 

kolesterolin biosynteesiä ja vähensi kolesterolin esteröintiä. ORP9:n hiljentäminen puolestaan 

johti Golgin laitteen pirstaloitumiseen. Vielä on selvittämättä, onko OSBP:n ja ORP9:n 

virallinen tehtävä pelkästään sterolien kuljetus ER:ltä Golgin laitteelle.14 ORP:t vaikuttavat 

todennäköisesti steroleiden kuljetukseen mutta niiden kautta tapahtuva kuljetus ei ole kaikista 

tärkein reitti, koska ORP:ien puuttuminen aiheuttaa vain lieviä vaikutuksia solukalvon ja 

solulimakalvoston sterolien kuljetuksessa.12 

 

 

5. Solunsisäisen kolesterolin tutkiminen 

5.1 Kolesterolin poistaminen 

Solukalvon kolesterolin poistaminen synteettisten molekyylien, esimerkiksi syklodekstriinien, 

avulla on yleisimmin käytetty menetelmä tutkittaessa kalvoliikennettä. Syklodekstriinit ovat 

synteettisiä, syklisiä oligosakkaridejä, joiden ulkokuori on hydrofiilinen ja ydin hydrofobinen. 

Etenkin metyyli--syklodekstriini, MCD, (kuva 6) liuottaa hyvin kolesterolia rakenteensa 

ansiosta.  

Kuten aikaisemmin mainittiin, kolesterolia tarvitaan useassa solun osassa, joten kolesterolin 

poistaminen solukalvolta vaikuttaa myös solun sisäiseen toimintaan. Solun sisäinen toiminta 

muuttuu vilkkaan soluorganellien välisen kolesterolikuljetuksen häiriintyessä sekä 

kolesterolivajeen aiheuttaman solukalvon lisääntyneen läpäisevyyden ja juoksevuuden vuoksi. 

MCD:ien käytössä on havaittu muitakin sivuvaikutuksia. Sen on esimerkiksi havaittu 

erittävän muitakin solukalvon lipidejä ja kalvoproteiineja solun ulkopuolelle. Myös tiettyjen 

entsyymien toiminta häiriintyy kolesterolipitoisuuksien muutoksesta. Klatriinipeitteen 
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heikentynyt muodostuminen on myös seurausta kolesterolivajeesta. Näin ollen ei voida 

varmuudella tietää ovatko kolesterolin poistamisesta johtuvat solun toiminnan muutokset 

poistamisen syy vai siitä aiheutuva seuraus.1 

  

Kuva 6. Metyyli--syklodektriinin rakenne. R= -OH tai R= -OCH3.1 

 

5.2 Kolesterolin korvaaminen 

Kolesteroli voidaan korvata jollakin sen esiasteella tai muulla kolesterolianalogilla sen 

jälkeen, kun se on poistettu solukalvolta. Esimerkiksi entsyymiaktiivisuuden tai 

lipidikaksoiskalvon ominaisuuksien muutoksia voidaan seurata tällä tavalla. Kolesterolin 

korvaamisen onnistuminen riippuu korvaavan molekyylin rakenteesta. On todettu, että mitä 

monimutkaisempi korvaavan molekyylin alifaattinen sivuketju on, sitä huonommin se 

kykenee käyttäytymään solukalvoilla kolesterolin kaltaisesti. Korvaavassa molekyylissä 

ekvatoriaalinen hydroksyyliryhmä on myös toiminnallisesti tärkeä. Kolesterolin 

enantiomeerin, ekolesterolin (ent-kolesterolin), käyttäytyminen solukalvoilla ei poikennut 

kolesterolin käyttäytymisestä, minkä perusteella voidaan todeta, että lipidit eivät ole 

enantioselektiivisiä toisin kuin proteiinit.1,15 Alla on kuvattu kahden kolesterolijohdannaisen 

toiminnallisia eroja solukalvoissa. 

5.2.1 Desmosteroli 

Desmosteroli on Blochin synteesireitillä kolesterolin välitön esiaste.2 Sitä esiintyy 

kalvolipidinä tietyissä solutyypeissä kuten siittiösoluissa ja astrosyyteissä. Desmosteroli eroaa 

rakenteeltaan kolesterolista ainoastaan sivuketjun 24- ja 25-hiiliatomien välissä olevan 

kaksoissidoksen suhteen (kuva 3). Tämän kaksoissidoksen takia desmosterolin häntäosa on 

rakenteeltaan jäykempi kuin kolesterolin häntäosa, mikä heikentää sen järjestelykykyä 

kalvorakenteissa (kuva 7). Kaksoissidoksen takia häntään tulee ylimääräistä jännitystä, mikä 
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muodostaa 24-hiilen ja 27-hiilen välille jäykemmän rakenteen ja suosii desmosterolin 

kallistumista eri tavalla kuin kolesterolin. Desmosteroli kallistuu noin 27 ja kolesteroli 20.3 

Mallikalvoissa kalvorakkuloiden muodostus ja niiden pysyvyys oli heikompaa, kun 

kolesteroli korvattiin desmosterolilla. Eläinsoluissa desmosteroli liittyi huomattavasti 

heikommin detergenttiresistentteihin (detergent-resistant) kalvorakenteisiin kuin kolesteroli. 

Xun ja kumppaneiden tutkimuksessa todettiin, että desmosterolilla korvatut solut pystyivät 

kasvamaan ja kehittymään lähes normaalisti, kun pieni määrä kolesterolia oli läsnä.15 

Desmosteroli muuttuu soluissa 24-dehydroreduktaasin avulla kolesteroliksi. Muokkaamisen 

epäonnistuminen johtaa desmosteroloosiin, mikä aiheuttaa kehityshäiriöitä ja kognitiivisia 

rajoitteita. 

  

Kuva 7. Lipidien järjestelykyky kalvorakenteissa. Vasemmalla on kuvattu kolesteroli 

keltaisella ja oikealla desmosteroli punaisella.3 

 

5.2.2 Lanosteroli 

Lanosteroli on ensimmäinen tetrasyklinen välivaihe kolesterolisynteesissä. Lanosterolissa on 

kolme metyyliryhmää ja kaksi kaksoissidosta enemmän kuin kolesterolissa. Yksi kaksoissidos 

puolestaan puuttuu 5- ja 6-hiilien väliltä (kuva 3). Kolme lisämetyyliryhmää aiheuttaa pientä 

taipumista lanosterolin nelirengasrakenteeseen ja tekee sen pinnasta hieman epätasaisemman. 

Kaksi metyyliryhmää 4-hiilessä voi vuorovaikuttaa OH-ryhmän kanssa, jolloin OH-ryhmä ei 

voi vuorovaikuttaa muiden kalvolipidien kanssa yhtä voimakkaasti ja tällöin lanosterolin 

lipidien järjestelykyky jää alhaisemmaksi kuin kolesterolin. Myöskään lipidikaksoiskalvon 

läpäisevyys ei ole niin selektiivistä ja lisäksi lipidikaksoiskalvosta tulee juoksevampi. Ei 

kuitenkaan voida väittää, etteikö lanosterolilla olisi joitakin kolesterolin kaltaisia 

ominaisuuksia lipidikaksoiskalvoissa. Lanosterolin ominaisuudet solukalvoissa eivät tule niin 

selvästi esille kuin kolesterolin.16  
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Solut, joissa kolesteroli oli korvattu lanosterolilla, eivät kuitenkaan kyenneet kasvamaan 

normaalisti. Kolesterolin korvaaminen lanosterolilla on haitallista eläin- ja sienisoluille. 

Lanosterolilla on todettu olevan kiihdyttävä vaikutus HMG-CoA-reduktaasin hajoamiseen, 

mikä puolestaan inhiboi kolesterolisynteesiä. Merkittävää kuitenkin on, että solujen on todettu 

kasvavan paremmin, kun sekä kolesterolia ja lanosterolia on läsnä, kuin jos läsnä olisi 

pelkästään toista lipidiä. Tämä osoittaa, että steroleilla on solukalvoissa useampi kuin yksi 

tehtävä.15 

5.3 Fluoresoivat yhdisteet 

5.3.1 Fluoresoivat kolesterolianalogit 

Fluoresoivia kolesterolianalogeja voidaan hyödyntää sterolien solunsisäisessä 

paikannuksessa. Fluoresoivat kolesterolianalogit voidaan havaita fluoresenssimikroskoopilla, 

joka on tällä hetkellä ainut menetelmä elävien solujen tutkimiseen. Analogien toimivuus 

riippuu niiden fluoresoivista ominaisuuksista sekä niiden samankaltaisuudesta kolesterolin 

kanssa. Lipidien kannalta fluoresoivien molekyylien käyttö tutkimuksessa on haastavampaa 

verrattuna proteiineihin. Proteiineissa yleensä vain tietty yksikkö vaikuttaa sen toimintaan, 

joten fluoresoivan molekyylin kiinnittäminen sen ulkopuolelle ei vaikuta proteiinin 

aktiivisuuteen. Lipidien toimintaan ei vaikuta vain tietty yksikkö vaan koko molekyyli. 

Fluoresoivat yhdisteet ovat yleensä suurikokoisia verrattuna lipideihin, joten ne voivat 

aiheuttaa häiriöitä lipidien käyttäytymisessä. Koska kolesteroli on suhteellisen pieni 

molekyyli, pienetkin muutokset sen rakenteessa vaikuttavat sen fysiologisiin 

ominaisuuksiin.1,17 

Fluoresoivista kolesterolianalogeista toiminnaltaan eniten kolesterolia muistuttavat 

dehydroergosteroli, DHE, ja kolestatrienoli. Kolestatrienolia ei kuitenkaan ole kaupallisesti 

saatavilla, joten sen käyttö tutkimuksissa on vähäistä.1 DHE:llä on samankaltainen kyky 

muodostaa järjestäytyneitä kalvorakkuloita kuin kolesterolillakin ja sitä onkin käytetty 

havainnollistamaan sterolien jakautumista eläinsoluissa. Fluoresoivat ominaisuudet ovat näillä 

molemmilla yhdisteillä kuitenkin heikot. DHE:llä eksitaatio- ja emissioaallonpituudet ovat 

UV-alueella ja sen valostabiilisuus (photobleaching) on huono. Nitrobentsoksadiatsolilla, 

NBD:llä, on todettu olevan hyvät fluoresoivat ominaisuudet (kvanttisuhde ja valostabiilisuus 

(photostability)) mutta NBD-leimatut sterolit ovat kuitenkin käyttäytyneet solukalvolla eri 

tavalla kuin kolesteroli.18 
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5.3.2 BODIPY-kolesteroli 

BODIPY-kolesteroli on kemiallisesti syntetisoitu kolesterolianalogi. Kolesterolin 24-hiileen 

on kovalenttisesti kiinnitetty fluoresoiva booridipyrrometeenidifluoridiryhmä, josta tulee 

nimitys BODIPY-kolesteroli (kuva 8). Koska BODIPY-osa on hydrofobinen, lipidien 

BODIPY-konjugaatit otetaan tehokkaasti solukalvoihin ja fosfolipidivesikkeleihin.19 Tämän 

kolesterolianalogin pakkautuminen ja käyttäytyminen solukalvoissa oli kolesterolin kaltaista 

niin normaaleissa soluissa kuin soluissa, joissa on kolesterolin varastointiin liittyvä sairaus. 

BODIPY-kolesteroli pystyi myös ylläpitämään solun normaalia kasvua. Poikkeuksiakin toki 

löytyi; mm. sterolien ulosvirtaus lisääntyi ja sterolien esteröinti väheni BODIPY-kolesterolin 

läsnä ollessa. Myös BODIPY-kolesterolin esteröinti ACAT:n toimesta oli tehottomampaa 

kuin vapaan kolesterolin esteröinti. Tämä ehkä selittää sen, miksi BODIPY-kolesterolin 

poistaminen solusta on tehokkaampaa kuin esteröidyn vapaan kolesterolin poistaminen.18,20 

 

Kuva 8. BODIPY-kolesterolin rakenne.17 

 

BODIPY-kolesterolilla on myös erinomaiset fluoresoivat ominaisuudet, kvanttisuhde, 

absorptiokerroin ja pitkä emissioaallonpituus, verrattuna aiemmin esitettyihin fluoresoiviin 

molekyyleihin. Edellä mainitut ominaisuudet ovat mahdollistaneet sterolien liikkeen suoran 

tarkkailun aikakatkaisukuvantamisella (time-lapse imaging).18 

 

6. Yhteenveto 

Kolesteroli on elimistön toiminnan kannalta välttämätön molekyyli. Se toimii esiasteena 

sappihapoille, steroidihormoneille sekä D-vitamiinille. Solut tarvitsevat kolesterolia mm. 

soluorganellien välisessä viestinnässä sekä ihanteellisten solunsisäisten olosuhteiden 

ylläpidossa. Ei olekaan siis ihme, miksi jo 1950-luvulla kiinnostuttiin kolesterolin 
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systemaattisesta tutkimuksesta. Uusien ja tarkempien tutkimusmenetelmien kehittyessä 

yksityiskohtaisempaa tietoa kolesterolin toiminnasta ja toiminnan säätelyyn liittyvistä 

yhdisteistä on saatu selville. Uusi tieto paljastaa usein myös uusia tutkimuskohteita. 

Esimerkiksi kolesterolin kuljettajaproteiinien toiminnasta tai edes kaikkien niiden 

olemassaolosta ei vielä ole selvyyttä. Hiljattain löydetty Lam-proteiiniperhe on yksi osoitus 

uudesta kolesterolin kuljetukseen liittyvästä yhdisteryhmästä, jonka tutkiminen on vasta 

aloitettu. Kolesterolin solunsisäistä kuljetusta on tutkittu vain muutamilla solutyypeillä mutta 

esimerkiksi aivo- ja lihassolujen kolesterolin kuljetuksesta ei ole vielä juurikaan 

tutkimustietoa. 

Fluoresoivat kolesterolianalogit ja kolesterolin kanssa vuorovaikuttavat molekyylit ovat yksi 

keino saada uutta tutkimustietoa kolesterolin toiminnasta ja toiminnan säätelyyn osallistuvista 

yhdisteistä. Erilaiset fluoresoivat amfipaattiset molekyylihäkit voisivat olla hyödyllisiä 

tutkittaessa kolesterolin kulkeutumista elävissä soluissa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokeellinen osa 

Sappihappojen pyreenimetyyliamidin ja pyreenimetyyliesterin valmistus 
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7. Työn tarkoitus 

Tämän luonnontieteiden kandidaatin tutkimusprojektin tarkoituksena oli valmistaa 

sappihaposta fluoresoivia molekyylejä sekä karakterisoida syntetisoidut tuotteet. Sappihapot 

ovat kolesterolimetabolian lopputuotteita ja niillä on merkittävä rooli 

kolesteroliaineenvaihdunnassa. Sappihappoja voidaan käyttää terapeuttisesti esimerkiksi 

sapen kolesterolin vähentämiseen tai puutostilojen korjaamiseen. Sappihapot ovat 

amfipaattisia molekyylejä, jotka liukenevat veteen ja pystyvät vuorovaikuttamaan kolesterolin 

kanssa.21 Siksi sappihappojen fluoresoivista johdannaisista voisi olla hyötyä erilaisissa 

kolesterolin in vivo-tutkimuksissa.  

Tutkimusprojektin ensimmäisessä vaiheessa valmistettiin litokoolihapon (kuva 9) 

pyreenimetyyliamidia ja projektin toisessa vaiheessa valmistettiin litokoolihapon 

pyreenimetyyliesteriä. Molemmissa vaiheissa tuotteet valmistettiin mukaillen Noponen et 

al.22 artikkelia. Valmistettuja molekyylejä on tarkoitus hyödyntää myöhemmin in vivo-

tutkimuksissa. 

 

 

Kuva 9. Litokoolihapon rakenne ja hiilirungon numerointi. 

 

 

8. Käytetyt menetelmät, laitteet ja reagenssit 

8.1 Menetelmät ja laitteet 

Synteesituotteiden puhdistuksessa käytettiin ohutlevy- ja pylväskromatografiaa. Ohutlevyinä 

käytettiin Merck TLC Silica gel 60 F254 Aluminium sheets 20x20cm –ohutlevyjä. 
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Pylväskromatografisessa puhdistuksessa käytettiin Merck Silica gel 60 –geeliä, jonka 

partikkelikoko oli 0,040-0,063 mm. Tutkimusprojektin ensimmäisessä vaiheessa eluenttina 

käytettiin dikloorimetaanin ja metanolin 96:4 seosta sekä dikloorimetaanin, metanolin ja 

asetonin 84:12:4 seosta. Tutkimusprojektin toisessa vaiheessa eluenttina käytettiin 

dikloorimetaanin ja metanolin 94:6 seosta. Synteesituotteista ajettiin 1H- ja 13C NMR –

spektrit Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen Bruker AVIII 300 MHz NMR –

spektrometrillä. NMR-näytteet liuotettiin deuteroituun kloroformiin (CDCl3). NMR-spektrien 

ppm-asteikko kiinnitettiin käyttäen kloroformin jäännösprotonin signaalia (CHCl3) = 7,26 

ppm. Reaktiokaavioiden ja molekyylien kuvat piirrettiin ChemDraw-ohjelmalla. 

Massaspektrien mittaukseen käytettiin Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen Micromass 

LCT-TOF ESI-massaspektrometriä. Mittausta varten näytteet liuotettiin asetonitriiliin ja 

laimennettiin M-pitoisuuteen käyttäen metanolia. 

8.2 Reagenssit ja liuottimet 

Synteeseissä käytetyt reagenssit, niiden puhtaustiedot sekä valmistaja on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Synteeseissä käytetyt reagenssit 

Reagenssi Puhtaus Valmistaja 

1M Vetykloridihappo – – 

Aminometyylipyreeni  HCl 95 % Sigma-Aldrich 

Asetoni 99,8 % VWR Chemicals 

Asetonitriili 99,99 % Fisher Chemical 

Brine (kylläinen NaCl-liuos) – – 

Dikloorimetaani 100 % VWR Chemicals 

DMF – – 

Etyyliklooriformiaatti 97 % Merck Millipore 

Kloroformi 99,98 % Fisher Chemical 

Litokoolihappo (LCA)  95 % Sigma-Aldrich 

Magnesiumsulfaatti 

(kidevedetön) 
– Sigma-Aldrich 

Metanoli 99,99 % Fisher Chemical 

Pyreenimetanoli 98 % Sigma-Aldrich 

Rikkihappo 95-97 % Fluka 

Trietyyliamiini  99 % Sigma-Aldrich 

 

Trietyyliamiini ja etyyliklooriformiaatti tislattiin ennen käyttöä. DMF kuivattiin 

molekyyliseuloilla yön yli ennen käyttöä. 
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9. Suoritetut synteesit 

9.1 Litokoolihapon pyreenimetyyliamidi 

 

 

Kuva 10. Litokoolihapon pyreenimetyyliamidin valmistus.22 

 

Litokoolihappoa punnittiin kolmikaulakolviin ja liuotettiin kuivaan DMF:iin. Typpivirran alla 

liuos jäähdytettiin jäävesihauteella 10 C:een, minkä jälkeen kolviin lisättiin trietyyliamiinia. 

Etyyliklooriformiaatti liuotettiin kuivaan DMF:iin ja lisättiin reaktioseokseen pisaroittain 

tiputussuppilon avulla. Reaktioseosta sekoitettiin huoneenlämmössä 30 min. Tällöin 

muodostui sappihapon ja etyyliklooriformiaatin seka-anhydridi. Sekoituksen aikana toisessa 

kolmikaulakolvissa liuotettiin aminometyylipyreenin HCl-suola kuivaan DMF:iin. Kolviin 

lisättiin trietyyliamiinia ja sen annettiin sekoittua huoneenlämmössä 30 min. 

Sappihapon ja etyyliklooriformiaatin seka-anhydridi jäähdytettiin suola-jäähauteella 0 C:een. 

Suolastaan vapautettu aminometyylipyreeni lisättiin reaktioseokseen hitaasti pisaroittain n. 30 

min aikana. Suola-jäähaude poistettiin ja reaktioseoksen annettiin sekoittua seuraavaan 

päivään huoneenlämpötilassa. 

Liuotin haihdutettiin raakatuotteen joukosta pois pyöröhaihduttimen avulla. Tämän jälkeen 

raakatuote liuotettiin kloroformiin ja pestiin vedellä, HCl-liuoksella sekä kylläisellä NaCl-

liuoksella. Pesun jälkeen raakatuote kuivattiin kidevedettömällä MgSO4:lla ja liuotin 

haihdutettiin pois pyöröhaihduttimella. 
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Raakatuote puhdistettiin pylväskromatografian avulla. Tuotteen puhtaus varmistettiin 1H ja 

13C NMR-spektroskopian sekä massaspektrometrian avulla. 

9.2 Litokoolihapon pyreenimetyyliesteri 

 

Kuva 11. Litokoolihapon pyreenimetyyliesterin valmistus.22 

 

Litokoolihapon pyreenimetyyliesteriä valmistettiin samalla menetelmällä kuin 

pyreenimetyyliamidia. Edellisestä poiketen aminometyylipyreenin tilalla käytettiin 

pyreenimetanolia ja tuote puhdistettiin uudelleenkiteyttämällä pylväskromatografian jälkeen. 

Tarkemmat synteesiohjeet on kuvattu kappaleessa 12. 

 

 

10. Tulosten tarkastelu 

Reaktioiden etenemistä seurattiin 1H NMR-spektroskopian avulla. Tuotteiden puhtaus 

varmistettiin 1H NMR-spektroskopian lisäksi vielä 13C NMR-spektroskopian sekä 

massaspektrometrian avulla. Litokoolihapon pyreenimetyyliamidin 1H NMR-spektrissä 

(LIITE 1) havaitaan signaali kemiallisen siirtymän arvolla =7,9-8,3 ppm. Signaalin integraali 

on lähellä yhdeksää, mikä vastaa pyreeniryhmän protonien lukumäärää. Spektrissä havaitaan 

myös signaali kemiallisen siirtymän arvolla =5,7 ppm. Siirtymäalue on tyypillinen 

amidiprotoneille. Koska signaalin integraali on lähellä yhtä vastaten amidiryhmän protonien 
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lukumäärää, voidaan päätellä amidisidoksen muodostuneen. 13C NMR-spektrissä (LIITE 2) 

havaitaan karbonyylihiilen signaalin siirtyneen karboksyylihapolle tyypilliseltä kemiallisen 

siirtymän arvolta =178 ppm ylemmälle kentälle amidisidokselle tyypilliselle siirtymäalueelle 

=173,08 ppm. Tästä voitiin päätellä, että reaktio oli onnistunut. Litokoolihapon 

aminometyylipyreenin massaspektrissä (LIITE 3) havaittiin yhdisteen Na+- ja K+-adduktit 

m/z-arvoilla [M + Na]+ = 612,38 ja [M + K]+ = 628,36. Nämä vastasivat hyvin teoreettisia 

arvoja. NMR- ja massaspektrien avulla saatiin siten varmistettua, että haluttua tuotetta oli 

onnistuttu valmistamaan. 

Litokoolihapon pyreenimetyyliesterin 1H NMR-spektrissä (LIITE 4) havaitaan signaali 

kemiallisen siirtymän arvolla =7,9-8,3 ppm. Signaalin integraali on lähellä yhdeksää, mikä 

vastaa pyreeniryhmän protonien lukumäärää. Lisäksi spektrissä havaitaan, että pyreenin 

metiiniryhmän protonit ovat siirtyneet alemmalle kentälle (=5,8 ppm) esterisidoksen 

muodostuessa. Tämän signaalin kemiallisen siirtymän integraali on lähellä kahta, mikä vastaa 

esteriryhmän protonien lukumäärää. 13C NMR-spektrissä (LIITE 5) havaitaan 

karbonyylihiilen signaalin siirtyneen karboksyylihapolle tyypilliseltä kemiallisen siirtymän 

arvolta =178 ppm ylemmälle kentälle esterisidokselle tyypilliselle siirtymäalueelle =174,23 

ppm. Tästä voitiin päätellä, että reaktio oli onnistunut. Litokoolihapon pyreenimetanolin 

massaspektrissä (LIITE 6) havaittiin Na+- ja K+-adduktit m/z-arvoilla [M + Na]+ = 613,37 ja 

[M + K]+ = 629,34. Nämä vastasivat hyvin teoreettisia arvoja. NMR- ja massaspektrien avulla 

saatiin siten varmistettua, että haluttua tuotetta oli onnistuttu valmistamaan. Tuotteiden 

saannot esitetään taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Tuotteiden saannot 

Valmistetut yhdisteet M (g/mol) mtod (g) mteor (g) saanto-% 
saanto 

(mmol) 

LCA:n pyreenimetyyliamidi 590,84 0,03 3,05 0,8 0,05 

LCA:n pyreenimetyyliesteri 591,82 0,10 1,29 7,4 0,17 
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11. Yhteenveto 

Työssä onnistuttiin valmistamaan halutut molekyylit synteesiohjeen mukaisesti. Tuotteiden 

saantoprosentit todennäköisesti hieman laskivat useiden pesukertojen takia mutta korkeat 

saannot eivät kuitenkaan olleet tämän LuK-projektin tavoitteena. Tarkoituksena oli 

pikemminkin saada lopputuotteet karakterisoitua sekä puhdistaa ne mahdollisimman hyvin 

jatkokäyttöä ajatellen. Jatkotutkimuksissa sappihappojen pyreenimetyylijohdannaisia 

voitaisiin yrittää liittää toisiinsa siltamolekyylien avulla ja siten pyrkiä valmistamaan 

amfipaattisia molekyylihäkkejä. 

Synteesit olivat helppoja suorittaa eikä suoritusvaiheessa tullut vastaan ongelmakohtia. Suurin 

osa tutkimusprojektin ajasta meni raakatuotteiden puhdistukseen ja pylväskromatografiassa 

käytettävien eluenttien etsimiseen. Litokoolihapon pyreenimetyyliamidin ensimmäinen 

puhdistusvaihe osoittautui hieman hankalaksi, koska raakatuote oli kovettunut kolvin 

pohjalle. Lopulta se kuitenkin saatiin liuotettua kloroformiin lämmityksen avulla. 

 

12. Synteesiohjeet 

12.1 Litokoolihapon pyreenimetyyliamidi 

Litokoolihappoa punnittiin 1,94 g (5 mmol) 100 ml:n kolmikaulakolviin ja se liuotettiin 42 

ml:aan kuivaa dimetyyliformamidia (DMF). Kolmikaulakolvi kiinnitettiin 

refluksointilaitteistoon ja synteesi suoritettiin typpivirran alla. Liuos jäähdytettiin jää-

vesihauteella 10 C:een koko ajan sekoittaen. Tämän jälkeen liuokseen lisättiin pipetoiden 

934 l tislattua trietyyliamiinia (6,7 mmol). Paineentasausputkelliseen tiputussuppiloon 

valmistettiin kuivan DMF:n 3 ml ja tislatun etyyliklooriformiaatin 640 l (6,7 mmol) seos, 

joka lisättiin pisaroittain kolviin. Tämän jälkeen reaktioseoksen annettiin sekoittua 

huoneenlämmössä 30 min. 

Sekoituksen aikana toiseen 100 ml:n kolmikaulakolviin punnittiin 1,81 g (6,7 mmol) 

aminometyylipyreenin HCl -suolaa ja liuotettiin se 10 ml:aan kuivaa DMF:a. Kolviin lisättiin 

934 l (6,7 mmol) trietyyliamiinia ja annettiin sekoittua huoneenlämpötilassa 30 min. 

Sekoituttuaan 30 min, sappihapon ja etyyliklooriformiaatin seka-anhydridin sisältävä 

reaktioseos jäähdytettiin 0 C:een suola-jäähauteen avulla. Suolastaan vapautettu 

aminometyylipyreeni lisättiin reaktioseokseen hitaasti pisaroittain n. 30 min aikana. 
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Lisäyksen jälkeen suola-jäähaude poistettiin ja reaktioseoksen annettiin sekoittua 

huoneenlämpötilassa seuraavaan päivään (n. 22 h). 

Raakatuote siirrettiin yksikaulakolviin ja liuottimet haihdutettiin pois pyöröhaihduttimen 

avulla, minkä jälkeen raakatuote liuotettiin 100 ml:aan kloroformia ja pestiin 250 ml:n 

erotussuppilossa kaksi kertaa 75 ml:lla vettä, kaksi kertaa 75 ml:lla 0,1 M HCl-liuoksella, 

kaksi kertaa 75 ml:lla kylläistä NaCl-liuosta ja lopuksi vielä kaksi kertaa 75 ml:lla vettä. 

Pesujen jälkeen orgaaninen liuos siirrettiin 250 ml erlenmeyer-pulloon ja se kuivattiin 

kidevedettömällä MgSO4:lla ja suodatettiin. Liuotin haihdutettiin pois pyöröhaihduttimen 

avulla. 

Raakatuote yritettiin puhdistaa uudelleenkiteyttämällä asetonitriilin ja metanolin seoksesta. 

Uudelleenkiteytyksen epäonnistuttua tuote puhdistettiin pylväskromatografisesti. 

Sopiva eluentti pylväskromatografiapuhdistusta varten etsittiin ohutlevykromatografian 

(TLC) avulla. Eluentiksi valittiin DCM:n ja metanolin 96:4 seos. 1H NMR-spektrin 

perusteella tuote ei ollut ensimmäisen puhdistuksen jälkeen vielä puhdasta, joten se 

puhdistettiin vielä toisen kerran. Toisen pylväspuhdistuksen eluentiksi valikoitui DCM:n, 

metanolin ja asetonin 84:12:4 seos. Tuotteen puhtaus varmistettiin mittaamalla siitä 1H ja 13C 

NMR-spektrit sekä massaspektri. Puhdasta tuotetta saatiin 0,03 g (0,05 mmol, 0,8 %). 

 

12.2 Litokoolihapon pyreenimetyyliesteri 

Litokoolihappoa punnittiin 0,82 g (2,2 mmol) kolmikaulakolviin ja se liuotettiin 30 ml:aan 

kuivaa DMF:a. Kolmikaulakolvi kiinnitettiin refluksointilaitteistoon ja synteesi suoritettiin 

typpivirran alla. Reaktioseos jäähdytettiin jää-vesihauteella 10 C:een ja kolviin lisättiin 411 

l (2,2 mmol) tislattua trietyyliamiinia pipetoiden. Paineentasausputkelliseen tiputussuppiloon 

valmistettiin 3 ml kuivan DMF:n ja 282 l (2,2 mmol) tislatun etyyliklooriformiaatin seos, 

joka lisättiin reaktioseokseen pisaroittain. Reaktioseoksen annettiin sekoittua 

huoneenlämpötilassa 30 min. 

Sekoittumisen aikana toiseen 100 ml:n kolmikaulakolviin punnittiin 0,55 g (2,2 mmol) 

pyreenimetanolia ja se liuotettiin 10 ml:aan kuivaa DMF:a. Kolviin lisättiin 411 l (2,2 

mmol) tislattua trietyyliamiinia ja annettiin sekoittua huoneenlämpötilassa 30 min. 

Trietyyliamiinin lisäys ei tosin tässä tapauksessa olisi ollut tarpeen, sillä sen tehtävänä on 

toimia HCl:n sitojana tapauksissa, joissa amoniryhmä vapautetaan suolastaan (vrt. edellä 
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kuvattu litokoolihapon pyreenimetyyliamidin valmistaminen). Ylimääräinen vaihe ei 

kuitenkaan ollut haitallinen synteesin kannalta. 

Sappihapon ja etyyliklooriformiaatin seka-anhydridin sisältävä reaktioseos jäähdytettiin 0 

C:een suola-jäähauteen avulla. Pyreenimetanoliliuos lisättiin reaktioseokseen hitaasti 

paineentasausputkellisen tiputussuppilon avulla n. 25 min aikana. Suola-jäähaude poistettiin 

ja reaktioseoksen annettiin sekoittua huoneenlämpötilassa seuraavaan päivään. Raakatuote 

siirrettiin yksikaulakolviin ja liuottimet haihdutettiin pois pyöröhaihduttimen avulla, minkä 

jälkeen raakatuote liuotettiin 100 ml:aan kloroformia ja pestiin 250 ml:n erotussuppilossa 

kaksi kertaa 75 ml:lla vettä, kaksi kertaa 75 ml:lla 0,1 M HCl-liuosta, kaksi kertaa 75 ml:lla 

kylläistä NaCl-liuosta ja lopuksi vielä kaksi kertaa 75 ml:lla vettä. Pesujen jälkeen orgaaninen 

kerros siirrettiin 250 ml erlenmeyer-pulloon, kuivattiin kidevedettömällä MgSO4:lla, 

suodatettiin ja haihdutettiin liuotin pois. 

Raakatuote puhdistettiin pylväskromatografisesti. Sopiva eluentti etsittiin TLC:n avulla. 

Sopivaksi eluentiksi valikoitui DCM:n ja metanolin 94:6 seos. 1H NMR-spektrin perusteella 

tuote ei ollut ihan puhdasta, joten se pestiin vielä n. 15 ml:lla kloroformia ja kaksi kertaa 10 

ml:lla kylläistä NaCl-liuosta sekä kerran 10 ml:lla vettä. Raakatuote siirrettiin 100 ml:n 

erlenmeyer-pulloon ja kuivattiin kidevedettömällä MgSO4:lla, suodatettiin ja liuottimet 

haihdutettiin pois. Haihdutuksen jälkeen raakatuote puhdistettiin uudelleenkiteyttämällä 

asetonitriiliin. Refluksoinnin jälkeen tuotteen annettiin kiteytyä huoneenlämmössä yön yli. 

Asetonitriili haihdutettiin pyöröhaihduttimella pois. Tuotteen puhtaus varmistettiin 

mittaamalla siitä 1H ja 13C NMR-spektrit sekä massaspektri. Puhdasta tuotetta saatiin 0,10 g 

(0,17 mmol, 7,4 %). 
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13. Valmistetut molekyylit 

Kandidaattiprojektin aikana valmistetut molekyylit esitetään kuvissa 12 ja 13. 

 

 

Kuva 12. Litokoolihapon pyreenimetyyliamidin rakenne. 

 

 

Kuva 13. Litokoolihapon pyreenimetyyliesterin rakenne. 
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LIITE 1 

Litokoolihapon pyreenimetyyliamidin 1H NMR-spektri 
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LIITE 2 

Litokoolihapon pyreenimetyyliamidin 13C NMR-spektri 
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LIITE 3 

Litokoolihapon pyreenimetyyliamidin massaspektri 
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LIITE 4 

Litokoolihapon pyreenimetyyliesterin 1H NMR-spektri 
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LIITE 5 

Litokoolihapon pyreenimetyyliesterin 13C NMR-spektri 
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LIITE 6 

Litokoolihapon pyreenimetyyliesterin massaspektri 
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