Supramolekulaariset
pyrofosfaattireseptorit, pyrofosfaatin
biologinen merkitys ja analytiikka

Pro gradu -tutkielma
Jyväskylän Yliopisto
Kemian laitos
6.5.2019
Anssi-Ville Rajala

i

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi pyrofosfaatille selektiivisiä supramolekylaarisia reseptoreja,
joita

voidaan

potentiaalisesti

hyödyntää

pyrofosfaatin

bioanalyyttisissä

tutkimuksissa.

Pyrofosfaatti-reseptoreille esitellään vertailunvuoksi myös fosfaatti- ja ATP-reseptoreja. Tämän
lisäksi tässä opinnäytetyössä käydään läpi pyrofosfaatin biologista merkitystä ja muita
bioanalyyttisiä menetelmiä, joilla on mitattu pyrofosfaatti-pitoisuutta erinäisistä biologisista
näytteistä. Opinnäytetyön tutkimusprojektissa kehitettiin menetelmää, jolla yritettiin mitata
tunnetulla

pyrofosfaatti-reseptorilla

pyrofosfaattipitoisuuksia

ihmisen

polvinesteestä.

Polvinestenäytteet tutkimuksiin toimitti Keski-Suomen keskussairaala. Projektissa saatiin paljon
uutta tietoa, miten tämän kaltainen menetelmä kannattaa toteuttaa, mutta lopulta varsinaisia
analyyttisiä tuloksia ei saatu tuotettua. Tämän epäillään johtuvan tutkitun reseptorin kemiallisista
ominaisuuksista. Kaikki kokeet toteutettiin Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella vuoden 2018
aikana.
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Esipuhe

Valitsin tämän professori Kari Rissasen ehdottaman aiheen alun perin johtuen kiinnostuksestani
biologiaa kohtaan, jonka takia projektin bioanalyyttinen ulottuvuus kiehtoi. Kuitenkin projektin ja
varsinkin kirjoitusvaiheen edetessä pidemmälle huomasin oikeastaan aiheen kaikkein vahvimmin
kiinnostavan supramolekyylikemian vuoksi. Aihe oli minulle melko tuntematon ennen projektin
aloitusta, ja kävin supramolekyylikemian opintoja varsinaisesti ensimmäistä kertaa vasta projektin
aikana. On ollut mielenkiintoista syventyä aiheeseen, jossa kohtaa kaksi jo itselleni aiemmin hyvin
mielekästä aihealuetta (orgaaninen kemia ja biologia) sekä opettaa täysin uusia asioita
supramolekyylikemiasta. Opiskelemaan on tultu oppimaan ja sitä tämänkin opinnäytetyön aikana
on paljon tullut tehtyä. Tahtoisin erityisesti kiittää professori Kari Rissasta inspiroivasta
ohjauksesta ja tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Tämän lisäksi kiitän Lauri Happosta avusta
tutkimusprojektin alkuvaiheessa. Kiitän myös kaikkia muita henkilökunnan jäseniä jotka ovat
minulle projektin aikana olleet avuksi tavalla tai toisella, sekä kanssaopiskelijoita, joista on ollut
apua sekä ideoiden synnyttämisessä että kannustuksessa projektin parissa.
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Lyhenteet

ADP

Adenosiinidifosfaatti

AMP

Adenosiinimonofosfaatti

ANKH

Progressive ancylosis protein homolog

ATP

Adenosiinitrifosfaatti

CPP

Kalsiumpyrofosfaatti

CPPD

Calsium pyrophosphate dihydrate crystal deposition disease

CTP

Sytidiinitrifosfaatti

DMSO

Dimetyylisulfoksidi

DNA

Deoksiribonukleiinihappo

DPA

Dipikolyyliamiini

ESI

Sähkösumutus ionisaatio (electrospray ionization)

H-bpp

2,6-bis{[bis(2-pyridyylimetyyli)amino]metyyli}fenonli

HPi

vetyfosfaatti (HPO42-)

H2Pi

divetyfosfaatti (H2PO4-)

HPPi

monovetypyrofosfaatti (HP2O73-)

H2PPi

divetypyrofosfaatti (H2P2O72-)

IC

(spinsallittu) sisäinen konversio (internal conversion)

IDA

Indikaattorisyrjäytysanalyysi (indicator displacement assay)

ISC

spinkielletty konversio (intersystem crossing)

MS

Massaspektrometria
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NMP

Nukleosidimonofosfaatti

NMR

ydinmagneettinen resonanssi (nuclear magnetic resonance)

NPP1

Nukleotidi pyrofosfataasi/fosfodiesteraasi I

NTP

Nukleosiditrifosfaatti

PCA

Perkloorihappo

Pi

Fosfaatti (PO43-)

PPA1

Epäorgaaninen pyrofosfotaasi I

PPi

Pyrofosfaatti (P2O74-)

p-Tyr

O-fosfo-L-tyrosiini

PV

pyrokatekolivioletti

RNA

Ribonukleiinihappo

Sykleeni

1,4,7,10-tetra-atsasyklododekaani

TACN

1,4,7-triatsasyklononanaani

TCA

Trikloorietikkahappo

TD-DFT

Ajasta riippuva tiheysfunktionaaliteoria

TNAP

Emäksinen fosfataasi

TPP

tripolyfosfaatti (P3O105-)

UV-VIS

ultravioletti- ja näkyvän valon alue (absorptiospektrissä)

γ-CyD

γ-syklodekstriini

3

1.

KIRJALLINEN OSA

1.1.

Johdanto

Erilaiset fosfaatti-yhdisteet ovat hyvin yleisiä ja usein runsaita kaikissa biologisissa systeemeissä.
Fosfaatti-rakenteita

esiintyy

DNA:ssa,

RNA:ssa,

fosfolipideissä

sekä

muissa

aineenvaihduntatuotteissa, ja fosfaatit ovat tärkeä osa useissa lääkkeissä ja lannoitteissa. Erityisesti
juuri niiden biologisen merkittävyyden takia fosfaatti-yhdisteiden tutkimus on merkittävä
tutkimuskohde

sekä

perinteisemmässä

bioanalytiikassa

että

myös

modernissa

supramolekyylikemiassa.1 Pyrofosfaatti (PPi) on useissa biologisissa prosesseissa muodostuva
sivutuote, jonka lääketieteellistä merkityttävyyttä tutkitaan edelleen aktiivisesta. Pyrofosfaatti on
voitu liittää myös useisiin oireyhtymiin ja jopa syöpään.2–4 Lisäksi pyrofosfaatin kvantifiointia on
jopa hyödynnetty DNA-sekvensoinnissa.5 Tämän takia on käytännön kannalta merkittävää tutkia
ja kehittää uusia havainnointi- ja analyysimenetelmiä pyrofosfaattia varten. 1,6
Pyrofosfaatin analysointiin bioanalytiikassa on perinteisesti käytetty monenlaisia menetelmiä,
jotka voidaan jakaa karkeasti viiteen ryhmään: radiologisiin, kolorimetrisiin, entsymaattisiin,
fysikaalisiin ja laskennallisiin metodeihin.7 Pyrofosfaattia myös voidaan tutkia selektiivisillä
supramolekulaarisilla anionireseptoreilla, ja tässä tutkimuksessa on tehty paljon kehitystä 2000luvun puolella. Selektiiviset reseptorit kykenevät ilmaisemaan halutun anionin läsnäolon ja
mahdollisesti myös pitoisuuden liuoksesta, jossa on useita erilaisia anioneja. 1 Perinteisemmät
menetelmät useimmiten vaativat pyrofosfaatin eristämisen. 7
Selektiivisille pyrofosfaattireseptoreille on kehitetty useita erilaisia tapoja sitoa pyrofosfaattia.
Monet reseptorit tukeutuvat sinkki(II)-kationin sitomiseen orgaaniseen ligandiin, joka on myös
biologisissa entsyymeissä havaittu tapa sitoa fosfaattiyhdisteitä. 1 Myös muita metallikationeja on
käytetty tähän tarkoitukseen.8,9 Osa reseptoreista taas perustuu orgaanisiin kationeihin ja
vetysitoutumiseen.10–12 Vertailun vuoksi esitellään myös tapoja, joita on käytetty muiden fosfaattiyhdisteiden

supramolekulaarisissa

reseptoreissa

(fosfatoidut

proteiinit,

ATP,

Supramolekulaarisia reseptoreja analysoidaan tavallisesti spektrofotometrisin keinoin. 19

P i).13–18

4

1.2. Pyrofosfaatti ihmiskehossa ja sen patologinen merkitys

Biologisten prosessien tuottamat määrät pyrofosfaattia ovat hyvin merkittäviä: aikuisen ihmisen
maksan albumiinisynteesissä on arvioitu muodostuvan yli 30 g pyrofosfaattia päivässä, vaikka se
monissa kehon prosesseissa on yleinen sivutuote, sillä on myös tärkeä rooli kehossa
mineralisaation inhibiittorina pehmytkudoksissa ja luustossa. Pyrofosfaatti estää kalsiumin
muodostamasta hydroksiapatiittia (Ca10(PO4)(OH2)) liittymällä vahvasti hydroksiapatiittikiteiden
päälle estäen suurempien kiteiden muodostumisen. 6
Pyrofosfaattia esiintyy elimistössä sekä solunsisäisenä että solun ulkoisena. Mineralisaatiota
estävänä tekijänä solujen ulkoinen pyrofosfaatti on tärkeämpi. Biologisissa prosesseissa tuotettu
pyrofosfaatti jää kuitenkin pääasiassa solun sisäiseksi ja hydrolysoidaan nopeasti solussa edelleen
fosfaateiksi. Solujen ulkopuolisen pyrofosfaatin vaihtuvuus on myös verrattain pieni, sillä sitä keho
tuottaa arviolta vain noin 100 mg päivässä, ja se muodostuu pääasiassa solujen ulkopuolisesta
ATP:stä, jonka kalvoproteiini NPP1 hydrolysoi AMP:ksi ja pyrofosfaatiksi. Tämä on solujen
ulkopuolisen pyrofosfaatin ensisijainen muodostumisreitti. Kalvoproteiini ANKH vastaa
pyrofosfaatin

kuljetuksesta

ulos

soluista,

ja

täten

vaikuttaa

solun

ulkopuolisiin

pyrofosfaattipitoisuuksiin. Kuitenkin sen merkitys on edelleen epäselvä johtuen siitä, että se
kuljettaa vain mikromolaarisia määriä pyrofosfaattia. Potilailta, joilla on pyrofosfaatin
aineenvaihduntaan liittyviä sairauksia, on kuitenkin havaittu mutaatiota myös kyseisessä
proteiinissa. TNAP-entsyymi (emäksinen fosfataasi) edelleen hydrolysoi pyrofosfaatin kahdeksi
fosfaatiksi.6 TNAP-entsyymin aktiivinen kohta muodostuu kahden sinkki(II)-keskuksen ympärille
(Kuva 1.).20

Kuva 1. TNAP-entsyymin aktiivinen kohta.20
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Nivelissä yleinen pyrofosfaatti aineenvaihdunta tapahtuu solunulkoisen NTP:n kautta, jonka
rustosolujen ulkopuoliset ektoentsyymit, kuten NPP1, hajottaa NTP:tä NMP:ksi ja PP i:ksi.
Muodostunut vapaa PPi (Kuva 2.) voi muodostaa yhdessä kalsiumin kanssa CPP-kiteitä (A), jossa
rauta toimii edistävänä tekijänä. Rauta myös inhibitoi TNAP-entsyymin toimintaa, joka hydrolysoi
PPi:tä Pi:ksi. Magnesium(II)-kationit taas vaikuttavat sekä CPP-kiteiden liukenemiseen (D) sekä
PPi:n hydrolyysiin Pi:ksi (C) edistävästi.21

Kuva 2. Pyrofosfaatin aineenvaihdunta nivelnesteessä.21

Koska pyrofosfaatti on yksi tärkeimpiä mineralisaation inhibiittoreita kehossa, sillä on tärkeä
merkitys monien mineraalien kertymiseen liittyvien sairauksien kannalta. Esimerkiksi veriplasman
pyrofosfaatin on todettu ehkäisevän verisuonien kalkkeutumista estämällä fosfaattien kiteytymistä
verisuonien pinnalle. Pyrofosfataasi NPP1:n puute veriplasmasta altistaa vahvasti verisuonien
kalkkeutumiselle. Tämän lisäksi pyrofosfaatti kytkeytyy useisiin luuston ja nivelien sairauksiin,
liittyen toisiin ehkäisevästi ja toisiin aiheuttavasti. 6,22
Jossain tapauksissa pyrofosfaatti alkaa muodostamaan kehossa esimerkiksi niveliin kiteitä, joka
voi johtaa sairauksiin. CPPD (calsium pyrophosphate dihydrate crystal deposition disease) on
tulehduksellinen nivelreumasairaus, jossa kalsiumpyrofosfaattikiteitä (CPP) muodostuu nivelien
pehmytkudoksiin ja nivelkalvoon. Sairauden tunnistaminen perustuu nykyisin CPP-kiteiden
tunnistamiseen nivelnesteestä mikroskopialla, ja hoito valitaan oireiden ja sairauden alatyypin
perusteella. Sairauden syytä ei suurimmassa osassa tapauksia tunneta, mutta kytköksiä epäillään
useisiin aineenvaihdunnan ja umpirauhasten sairauksiin sekä nivelten aiempiin vaurioihin. 23,24
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CPPD on ainakin liitetty ikääntymiseen ja nivelrikkoon sekä harvinaisempiin oireyhtymiin, kuten
lisäkilpirauhashormonin liikatuotantoon, magnesiumin puutteeseen, hemokromatoosiin ja
hypofosfatasiaan. Näiden tekijöiden vaikutus voidaan havaita myös kuvassa 2. Vain 18 %:lla
pitkälle edenneistä polven nivelrikkopotilaista havaitaan CPP-kiteitä. Sairaudet joihin CPPD
liittyy, jaotellaan yleensä neljään kategoriaan: oireettomaan CPPD:hen, nivelrikkoon, akuuttiin
CPPD artriittiin ja krooniseen tulehdukselliseen CPPD artriittiin. Nämä muodot on esitelty
taulukossa 1.25

Taulukko 1. CPPD-sairauksien luokittelu ja kuvaus. 2
Nimi
Oireeton CPPD
Nivelrikko jossa CPPD
akuutti CPPD artriitti

kuvaus
CPP-kiteitä nivelessä ilman kliinisiä
seurauksia
CPP-kiteitä nivelessä, jossa myös
nivelrikkoon liittyviä muutoksia
akuutisti alkanut nivelkalvon tulehdus, jossa
CPP-kiteitä. Kutsuttu myös ”pseudokihdiksi”

Krooninen tulehduksellinen

krooninen tulehduksellinen artriitti, jossa

CPPD artriitti

CPP-kiteitä

Useissa syövissä on voitu todeta epäorgaanisen pyrofosfotaasi I – entsyymin (PPA1) ekspression
olevan merkittävästi kohonnut. Tutkimukset viittaavat siihen, että osa kasvaimista hyödyntää
pyrofosfaattia energiana, ja PPA1 auttaa kasvainta kasvussa ja suojaa sitä mahdollisesti
apoptoosilta.3 Vaikutus syövän kasvukykyyn näkyy myös PPA1 ekspression korrelaationa
paksusuolensyövän imusolmuke-metastaasin kanssa.4

1.3. Pyrofosfaatin analysointi biologisista näytteistä

Pyrofosfaatin analysointi biologisista näytteistä on vaikeaa. Pyrofosfaattipitoisuudet biologisissa
näytteissä on tyypillisesti matalia, jonka takia sen analysointi vaatii herkkiä menetelmiä.
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Pyrofosfaatin pitoisuus on myös usein merkittävästi monia muita fosforiyhdisteitä, kuten fosfaattia
tai nukleotiditrifosfaatteja (NTP) merkittävästi matalampi. Ne voivat merkittävästi häiritä ja
vaikeuttaa pyrofosfaatin kvantifiointia.7 Esimerkiksi ihmisen lymfosyyteissä solun sisällä fosfaattianionin konsentraatio on noin 2800 µM, kun pyrofosfaatin konsentraatio on vain 50 µM, ja
veriplasmassa ATP:n konsentraatio on noin 430 µM, kun pyrofosfaatin konsentraatio on noin 3,5
µM.20 Pyrofosfaatin kierto solun sisällä on hyvin nopea, jonka takia biokemialliset reaktiot on
saatava loppumaan nopeasti, että analysointi voisi onnistua. 7
Soluviljelmissä trikloorietikkahappoa (TCA) tai perkloorihappoa (PCA) on usein käytetty
mikrobiviljelmien tutkimuksissa tappamaan bakteerit ja samalla uuttamaan pyrofosfaatti
näytteestä. Kumpaakin reagenssia käytetään myös poistamaan proteiinit biologisista näytteistä,
sillä ne aiheuttavat proteiinien sakkautumisen, jolloin ne voidaan poistaa sentrifugoimalla. Tämä
on analyysin onnistumisen kannalta oleellinen menetelmä. 7
Pyrofosfaatin analysointiin on kehitetty useita erilaisia analyysimenetelmiä, jotka voidaan jakaa
viiteen ryhmään. radiologisiin, kolorimetrisiin, entsymaattisiin, fysikaalisiin ja laskennallisiin
metodeihin. Radiologisia menetelmiä voidaan käyttää soluviljelmiin, missä solut voidaan kasvattaa
antamalla soluille radioaktiivisia fosfaatteja ravinnoksi. Solut tapetaan ja fosforiyhdisteet voidaan
erottaa perustuen erilaiseen affiniteettiin eri metalliatomeita kohtaan, jolloin pyrofosfaatti voidaan
erotella kromatografisilla menetelmillä, ja sen määrää mitataan vertaamalla mitattuun
radioaktiivisuuteen. Radiologiset menetelmät ovat yksinkertainen ja edullinen tapa toteuttaa
mittauksia soluviljelmätutkimuksien kohdalla, mutta radioaktiivisten aineiden käsittely on aina
tutkijalle riskialtista.7
Kolorimetrisissä menetelmissä pyrofosfaatti analysoidaan kvantitatiivisesti optisen spektroskopian
menetelmillä. Tämä vaatii värjäysreagenssin käyttöä, joka tuottaa pyrofosfaatin kanssa sen
konsentraation suhteen korreloivan spektrivasteen. Perinteisesti värjäykseen on käytetty
molybdaatteja yhdessä alkoholien tai tiolien kanssa. Perinteisissä kolorimetrisissä menetelmissä
fosfaatin ja tai muiden fosforiyhdisteiden erottelu näytteestä on pakollista. Molybdaattivärjäys on
usein yksi helpoimmin sovellettavissa olevista metodeista, vaikka se ei sovellukaan näytteille,
joissa fosfaattikonsentraatio on hyvin korkea (yli 1,5 mM). Tämän lisäksi yleinen herkkyys
näytteessä esiintyville muille yhdisteille voi olla ongelmallista.7
Perinteisinä molybdaatti-värjäysmenetelminä voidaan käyttää esimerkkinä Putninsin ja Yamadan
kehittämää menetelmää vuodelta 1975. Menetelmä on nopeampi, kuin aiemmin raportoidut,
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värinkehitys tapahtuu näytteissä vain 10 minuuttissa. Menetelmällä pystytään mittamaan jopa vain
0,4 µM PPi-pitoisuuksia, ja kymmenenkertainen fosfaattiylimäärä suhteessa PP i-konsentraatioon
ei häiritse mittauksia, vaan näiden konsentraatiot voidaan itseasiassa määrittää myös samasta
liuoksesta. Kuitenkin 15-kertainen fosfaattiylimäärä vähensi pyrofosfaatin määrityksen
tarkkuutta.26
Aiemmissa menetelmissä pyrofosfaatti oli joko ensin hydrolysoitu fosfaatiksi, tai käytetty
määritykseen pelkistävänä tekijänä kysteiiniä. Mittausta varten fosfaatit on poistettava näytteestä,
ja kysteiinivärjäyksen ongelma taas on hidas värin kehitys. Menetelmässä käytetty PPistandardiliuos on 1,0 mM Na4P2O7 • 10 H2O liuos, joka laimennettiin 1/10 ennen käyttöä ja
säilytettiin kylmässä (jäähaude). PPi näyteteeseen (0 – 20 nmol PPi, lopullinen konsentraatio 0-40
µM, sisältäen kalibraatiostandardit) lisätään ensiksi molybdaatti-reagenssi, sitten tioli-reagenssi
sekä kehitysaine, jonka jälkeen näyte laimennetaan 0,5 mL tilavuuteen. Näytteet mitataan 10 - 60
min kuluttua valmistamisesta. Menetelmä on esitelty graafisesti kuvassa 3. Menetelmää testattiin
Escherichia colin RNA-polymeraasilla, ja saatuja tuloksia verrattiin myös radiokemiallisella
menetelmällä saatuihin tuloksiin. Tulokset menetelmien välillä olivat yhtenevät, mutta
radiokemiallinen menetelmä oli tätä kolorimetristä menetelmää herkempi. 26

Kuva 3. Kaaviokuva perustuen Putninsin ja Yamadan kehittämään PP i-määritys menetelmään
biologisista näytteistä.26
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Entsymaattiset menetelmät perustuvat entsyymien käyttöön, jotka entsymaattisen reaktion kautta
muuntavat pyrofosfaatin selektiivisesti helpommin analysoitavaan muotoon. Esimerkiksi UDPGpyrofosforylaasi tuottaa pyrofosfaatista ja UDP-glukoosista UTP:tä ja glukoosi-1-fosfaattia. Kun
taas sulfaatti-adenylyylitranferaasilla voidaan muuntaa pyrofosfaatti adenylyylisulfaatin kanssa
stoikiometrisesti ATP:ksi. ATP on tällöin yksinkertaista analysoida esimerkiksi lusiferaasientsyymin avulla luminometrisesti. Menetelmä on myös hyvin herkkä. 7
Fysikaalisiin menetelmiin kuuluu ensisijaisesti NMR-spektroskopia. Menetelmän avulla on
periaatteessa mahdollista analysoida hyvin vähäisellä näytteenkäsittelyllä, ja joissain tapauksissa
jo pelkkä PCA-uutos riittää (proteiinien poisto sakkauttamalla happamassa liuoksessa). FosforiNMR:ssä usein ongelma on nukleotiditrifosfaattien (NTP) signaalit, jotka osuvat samalle alueelle
pyrofosfaatin

signaalien

kanssa

ja

se

vaikeuttaa

analysointia.

PCA-uutoksesta

pyrofosfaattipitoisuuksia on kuitenkin onnistuttu analysoimaan eliöistä, joissa NTP-pitoisuudet
ovat olleet poikkeuksellisen matalat. Käytetyt NMR-menetelmät eivät myöskään ole erityisen
herkkiä. NMR-tekniikoita voidaan kuitenkin pitää hyvin lupaavina metodeina, mutta
herkkyysongelmista johtuen vaikea soveltaa eläviin kohteisiin, ts. in vivo-tutkimuksiin.
Päällekkäisistä signaaleista voidaan mahdollisesti päästä in vitro-analyyseissä eroon poistamalla
NTP-yhdisteet aktiivihiililellä, sekä menetelmän herkyyttä voidaan koittaa parantaa lisäämällä
kalsiumfluoridia, joka kompleksoi pyrofosfaatin.7
Myös elektroforeettiset menetelmät voidaan laskea fysikaalisiin menetelmiin. Isotakoforeesi
mahdollistaa helpon pyrofosfaatin analysoinnin suoraan keitto-uutosnäytteistä, jossa pyrofosfaatti
saadaan eristettyä ja kvantifioitua alle puolessa tunnissa. Ei ole kuitenkaan varmuutta, voidaanko
tätä metodia soveltaa muille kuin hyvin korkeille pyrofosfaattipitoisuuksille (2,5–40 mM). 7
Pyrofosfaatin määrä biologisessa systeemissä voidaan myös välillisesti selvittää mittaamalla
muiden molekyylien tasapainotiloja, kun tunnetaan kyseisen reaktion tasapainovakio. Tämän
tyyppiset menetelmät ovat kuitenkin työläitä, jonka takia ne eivät yleensä sovellu suurien
näytemäärien tutkimukseen.7
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1.4. Supramolekyylireseptorit

Anionireseptorit ovat yksi supramolekyylikemian merkittävimmistä tutkimuskohteista, joille on
viime vuosikymmeninä kehitetty myös useita käytännönsovelluksia. Supramolekulaarisia
anionireseptoreita voidaan hyödyntää esimerkiksi selektiiviseen anionien tunnistamiseen.
Tunnistamisessa voidaan yleisesti käyttää joko fluoresenssia tai värinmuutosta, tai muita
havainnointimenetelmiä. Useat tämänkaltaiset havainnointimenetelmät ovat erityisen herkkiä,
jonka ansiosta ne mahdollistavat jo hyvin pienien pitoisuuksien havainnoinnin. Tämän tyyppisiä
anionien

tunnistamiseen

suunniteltuja

reseptoreja

on

myös

mahdollista

hyödyntää

lääketieteellisessä diagnostiikassa ja biologisten systeemien havainnoinnissa. 1
Kemiallisesti anionien tunnistamiseen käytettävät supramolekulaariset anionireseptorit sisältävät
tyypillisesti kaksi tärkeää rakenneosaa: sitoutumiskohdan ja signaaliosa (esim. fluoresoiva
aromaattinen molekyyli). Halutun anionin sitoutuessa reseptorin sitoutumiskohtaan signaloivan
osan antama signaali useimmiten joko muuttuu tai voimistuu merkittävästi. Sitoutumiskohta ja
signaloiva osa voidaan myös erottaa toisistaan kovalenttisella väliosalla. 1 Tällaista tapaa lähestyä
reseptoreja kutsutaan ISR:ksi (indicator – spacer – receptor).19 Jotkin reseptorit voivat myös
reagoida kohdeanionin kanssa muodostaen kovalenttisen sidoksen reseptorin ja anionin välille, ja
siten muodostaen uuden molekyylin, joka aiheuttaa mitattavan signaalin anionin sitoutuessa.
Tyypillisiä kemiallisia ryhmiä, joita reseptorimolekyylien sitoutumiskohdissa tyypillisesti
tavataan, on erinäiset metalli-keskusatomin elektrofiilisyys tai muuten helposti protonoituvat osat.
Signaloiva osa tyypillisesti koostuu aromaattisista ryhmistä ja muista konjugoituneista πsysteemeistä.1 Signaali-indikaattori voi olla myös erillinen molekyyli tai anioni, jonka kanssa
kohde-anioni kilpailee sitoutumisesta reseptoriin, ja kun kohdeanionin affiniteetti reseptoriin on
vahvempi kuin indikaattorin, korvaa kohde-anioini indikaattorin rakenteessa. Vapaat indikaattoriyksiköt luovat siten signaalin epäsuorasti kohde-anionista. Tätä menetelmää kutsutaan indikaattorisyrjäytysanalyysiksi (indicator displacement assay, IDA). Näiden lähestymistapojen erot esitellään
visualisoituna kuvassa 4.19
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Kuva 4. Erot ISR ja IDA menetelmissä reseptoreilla tapahtuvassa analytiikassa. 19
Reseptorien kohdalla on myös tärkeää ymmärtää reseptorien ja ligandien välistä tasapainoa.
Reseptori • ligandi-kompleksin (R • L) muodostumista voidaan kuvata seuraavalla
reaktioyhtälöllä:27

(1)
Tasapainoissa reseptori • ligandi-kompleksin (R • L) muodostuminen on yhtä nopeaa, kuin
kompleksin dissosioituminen, kon [R][L] = koff [R•L], jossa kon kuvaa muodostumisnopeutta
(konsentraatio-1 aika-1, 1/(M×s)) ja koff dissosioitumisnopeutta (aika-1, 1/s). Tässä tilassa,
sitoutumisvakio Ka noudattaa seuraavaa kaavaa:27
𝐾 =

=

[ • ]
[ ][ ]

(2)
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Sitoutumisvakion K (konsentraatio -1, 1/M) kasvaessa, Reseptori • ligandi-kompleksin
konsentraatio [R•L] kasvaa ja vapaiden yksiköiden kosentraatio [R] ja [L] vähenee. Tämän
seurauksena vastaavasti dissosiaatiovakio Kd noudattaa seuraavaa kaavaa,27
𝐾 =

=

[ ][ ]
[ • ]

(3)

jossa dissosiaatiovakio Kd (konsentraatio, M) kertoo kompleksin taipumuksesta dissosioitua.
Näistä yhtälöistä voidaan päätellä, että muodostuneen kompleksin konsentraatio vastaa
sitoutumisvakion ja vapaiden yksiköiden konsentraatioiden tuloa [R•L] = K[R][L]. Tällöin
reseptorin kokonaiskonsentraatio tasapainossa [RT] voidaan laskea reseptorin konsentraation ja
sitoutumisvakion ja vapaiden yksiköiden konsentraatioiden tulon summasta [RT] = [R] + K[R][L].
Kun nämä yhtälöt yhdistetään edellisiin, saadaan muodostettua vielä yhtälöt 4 ja 5. 27
[𝑅 • 𝐿] =
[𝑅 • 𝐿] =

[ ][

]
[ ]

[ ][

]

[ ]

(4)
(5)

Nämä yhtälöt kuvaavat yhden ligandityypin sitoutumista yhtenäiseen reseptoripopulaatioon.
Yhtälöt ovat käytännössä esityksiä reseptori-ligandi-tasapainoon sovelletusta Langmuirin
isotermistä.27

1.4.2. Fosfaatti-yhdisteiden supramolekulaariset reseptorit

Fosfaatti-ryhmille on tyypillistä korkea hydrataatio-energia (fosfaattianionilla -2765 kJ/mol) sekä
useat eri protonoitumistilat neutraalissa vesiliuoksessa. Tämän seurauksena erilaisten fosfaattipohjaisten yhdisteiden ja anionien sitoutuminen reseptorimolekyyleihin voi olla ongelmallista.
Reseptoreissa usein hyödynnetään helposti protonoituvia amino-, imidatsoli- ja guanidiini-ryhmiä.
Myös biologia tarjoaa tähän ongelmaan apua; sinkki on yleinen metalli entsyymeissä, joille
fosfaatit ovat joko substraatteja tai inhibiittoreita. Tämä johtuu fosfaattien taipumuksesta sitoutua
yhteen tai useampaan sinkki(II)-atomiin. Näihin entsyymeihin lukeutuu esimerkiksi aiemmin
mainittu TNAP.1 Erityisesti fosfaatti-ionin sitomiseen on käytetty yleisesti kaksiytimisiä sinkki(II)-
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dipikolyyliamiini- (DPA) komplekseja.20 Vastaavan tyyppisillä rakenteilla voidaan kuitenkin myös
sitoa pyrofosfaatteja.28
Joukko fosforiyhdisteiden tunnistukseen käytettyjä Zn(II)–dipikolyyliamiini-komplekseja on
raportoitu Hamachi’in tutkimusryhmän tutkimuksissa 2000-luvun alkupuolella. 18,29 Kun
komplekseja 1, 2 ja 3 (Kuva 5.) titrattiin fosfotyrosiinillä (p-Tyr), havaittiin kompleksien 1 ja 2
kohdalla merkittävä fluoresenssin voimistuminen, mutta kompleksin 3 kohdalla suurta muutosta
fluoresenssissa ei havaittu.29

Kuva 5. Hamachin tutkimusryhmän tutkimia Zn(II)-DPA-komplekseja 1-3 sekä fosfotyrosiinin
(p-Tyr) rakenne.18,29
Reseptorit eivät kuitenkaan ole selektiivisiä mitään tiettyä fosforiyhdistettä kohtaan, vaan
sitoutuivat useiden erilaisien fosfaattiyhdisteiden kanssa. Kuitenkin vahvaa sitoutumista muiden,
kuin fosfaatti-yhdisteiden kanssa ei havaittu. Reseptorit 1 ja 2 sitoutuivat myös vahvasti
negatiivisesti varautuneiden fosforyloitujen peptidi-ketjujen kanssa, mutta ei neutraalien tai
positiivsesti varautuneiden peptidi-ketjujen kanssa. Fluoresoivana ryhmänä reseptoreissa 1 ja 2
toimii antraseeni-ryhmä. Ryhmän mukaan reseptoreilla on potentiaalia käytännön sovellutuksiin
mm. lääketieteellisissä analyyseissä. Ongelmallista voi kuitenkin olla reseptoreiden voimakas
affiniteetti

fosforyloituja

nukleotidejä,

kuten

ATP

ja

ADP,

kohtaan.

Yksikideröntgenkristallografisissa tutkimuksissa reseptori 1 kiteytyi muodostaen fenyylifosfaatin
kanssa dimeerisen rakenteen (Kuva 6.).18
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Kuva 6. Reseptorin 1 ja fenyylifosfaatin muodostama dimeerinen kiderakenne. Nitraatti-anionit
ja kaikki vetyatomit on jätetty selvyyden vuoksi kuvasta pois. 18

1.4.2.1. Metallikompleksi-pohjaiset pyrofosfaattireseptorit

Tutkimuksessaan D. H. Lee et al. on raportoinut kaksi-ytimisen atsofenoli-pohjaisen
pyrofosfaattireseptorin 6a, jossa sinkki on koordinoitunut dipikolyyliamiini-ryhmiin (DPA).
Kyseinen reseptori 6a oli syntetisoitu H-bbp:stä (4) ensin lisäämällä (4-nitrofenyyli)atso–ryhmän
lähtöaineen 4 fenyylirenkaaseen, jonka jälkeen oli muodostettu tuotteesta sinkki(II)-kompleksi 5a
DPA-ryhmiin vesi-metanoli-seoksessa (Kuva 7.). Reseptorin sitoutumiskohtaan muodostuu myös
kahden sinkki(II)-keskuksen välinen fenolaatti-happisilta.28
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Kuva 7. Atsofenoli-pohjaisen pyrofosfaattireseptorin 6a synteesi H-bpp:stä (4).28

Reseptorin UV-VIS-spektrissä ei ollut havaittu selviä muutoksia muiden anionien (H 2PO4-, HPO42,
CH3CO2-, HCO3-, Cl-, F-, sitraatti) kanssa, mutta pyrofosfaatti-anioinin (P2O74-) kanssa oli havaittu
selkeä siirtymä; UV-VIS spektrin absorptiomaksimi (λmax) siirtyi 417 nm:stä 465 nm:iin. Myös
selkeä värinmuutos kellertävästä punertavaksi pyrofosfaattia lisättäessä oli havaittu. Havaittu
siirtymä

oli

päätelty

johtuvan

sinkki(II)-keskusten

ja

fenolaatti-hapen

välisten

koordinaatiosidosten heikkenemisestä. Tämä sidoksen heikkeneminen johtuu todennäköisesti
nimenomaan pyrofosfaatin vahvasta, nelihampaisesta sitoutumisesta sinkki-atomeihin, jota ei
tapahdu fosfaatilla, vaikka sitoutumisgeometria yhteen keskukseen onkin sama. Pyrofosfaatin
sitoutuminen reseptoriin oli todettu olevan jopa tuhat kertaa voimakkaampi kuin vetyfosfaatin,
HPO4-. Tutkimuksen UV-VIS mittaukset tutkimuksessa on toteutettu vesi-metanoli-liuoksessa
(1:1, V/V) ja 10 mM HEPES-puskurissa (pH 7.4). 28
Sama

tutkimusryhmä

on

myöhemmin

julkaissut

myös

toisen

tutkimuksen

samaan

sitoutumismekanismiin perustuvasta reseptorista 6b (Kuva 8.). Reseptorin 6b havainnointiin oli
käytetty fluoresenssia. Reseptorikompleksi 6b fluoresoi ilman pyrofosfaattia heikosti, mutta
pyrofosfaatin kiinnittyessä molekyyliin, fluoresenssi kasvoi voimakkaasti. Molekyylin on havaittu
olevan selektiivinen pyrofosfaatin suhteen ja fluoresenssi ei ole yhtä voimakas NTP-molekyylin
kiinnittyessä reseptoriin. Reseptoria oli tutkimuksessa myös onnistuneesti hyödynnetty RNApolymeraasin aktiivisuuden tutkimukseen pyrofosfaatin kvantitatiivisen määrittämisen kautta. 30
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Kuva 8. Pyrofosfaatin kiinnittyminen reseptoreihin 6a ja 6b.28,30,31

Kuva 9. Reseptorin 6c ja pyrofosfaatti-anionin ([P2O7]4-) muodostama kompleksi. Kuvaan
merkattu amidi-ryhmien ja pyrofosfaatin happien väliset vetysidokset ja niiden pituudet. Vedyt
lukuun ottamatta amidi-ryhmien NH-vetyjä on poistettu selkeyden vuoksi. 31

Tämän tyyppisten reseptorien affiniteettia pyrofosfaattia kohtaa voidaan edelleen parantaa
modifioimalla H-bbp-ryhmää. Saman ryhmän tutkimuksessa on raportoitu reseptori, jossa
reseptorin 6c (kuva 9.) fenyylirenkaisiin on liitetty asetamido-ryhmät. Tämä mahdollistaa
pyrofosfaatin sitoutumisen sinkki(II)-keskuksiin sekä lisäksi vetysitoutumisen amidien vetyjen
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kanssa. Sidosten suunta, pituus ja kulmat pyrofosfaatin happi-atomien ja amidien vetyjen välillä
(O∙∙∙H-N) viittaa selkeästi vetysidoksiin (kuva 9.). Tällä reseptorilla hyödynnettiin IDAmenetelmää (kokeissa käytettiin erillistä indikaattoria, joka ei ole osana reseptorimolekyyliä), ja
indikaattorina toimi pyrokatekolivioletti (PV).31
Bazzicalupi et al. on raportoinut sinkki(II)terpyridiini-pohjaisen reseptorin 8, joka on selektiivinen
pyrofosfaatti-ionia kohtaan (kuva 10.). Sinkki(II)terpyridiini-yksikön lisäksi reseptoriin on liitetty
kaksi triatsasyklononaani- (TACN) rengasta. Ligandi, joka kompleksissa 8 on kiinnittynyt
sinkkiatomiin, ei ole ilman sinkkiä fluoresoiva, mutta fluoresoi voimakkaasti sinkin kiinnittyessä
ligandiin 7. Absorptiospektrometrisillä kokeilla voidaan havaita terpyridiinin 7 konformaation
muutos trans-trans-rakenteesta cis-cis-rakenteeseen lisättäessä sinkkiä, aina 1:1 suhteeseen asti.
Kompleksi 8 on siis fluoresoiva itsessään vesiliuoksessa, mutta fluoresenssi heikkenee
pyrofosfaattia lisätessä aina 1:1 suhteen asti, jolloin fluoresenssin käytännössä sammuu. 32

Kuva 10. Sinkki(II)-terpyridiini-reseptori TACN-sivuketuilla.32

Neutraalissa vesiliuoksessa reseptorikompleksi 8 esiintyy protonoituna; tarkemmin ottaen TACNrenkaiden amiinit protonoituvat, jolloin muodostuu positiivinen kompleksi [8 • 2H]4+.
Tutkimuksen DFT-laskelmien mukaan kompleksin sinkki(II)-keskusatomissa on kiinnittyneenä
kaksi vesimolekyyliä ligandeina, muodostaen kompleksin [8 • 2H • (H2O)2]4+. DFT-laskelmien
mukaan pyrofosfaatti ei myöskään suoraan kiinnity kompleksin sinkki(II)keskukseen, vaan
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sitoutuu reseptoriin vetysitoutumisen avulla, muodostaen vetysidokset TACN-renkaiden
protonoituneisiin amiineihin ja sinkki(II)-keskuksen vesiligandeihin (kuva 11.). 32

Kuva 11. Kuva Bazzicalupi et al.tutkimuksesta, jossa esitellään DFT-laskelmaan perustuva
pyrofosfaatin sitoutuminen reseptoriin 8 vesiliuoksessa.32

Myös Rissanen et al. on raportoinut yksinkertaisen selektiivisen sinkki(II)terpyridiini-pohjaisen
reseptorin 9 (Kuva 12.). Reseptori 9 antoi jopa 500 kertaisen fluoresenssin pyrofosfaatin kanssa ja
sen havaittiin pystyvän jopa 20 nM pitoisuuksien havainnointiin. 33 Reseptoria oli hyödynnetty
tutkimuksessa HeLa-solujen värjäyksessä, ja myöhemmin lisäksi S. Pandeyn opinnäytetyössä
solujen pyrofosfaattipitoisuuksiin määrityksessä.33,34 Lisäksi reseptori muodosti lievästi
happamissa olosuhteissa hydrogeelin, jota oli onnistuneesti käytetty pyrofosfaatin havainnointiin.
Reseptorin pääteltiin muodostavan 3:1 kompleksi [93 • PPi]2+ pyrofosfaatti-anionin kanssa NMRspektrometrian ja DFT-laskelmiin perustuvan energiaminimin tuloksista.33 Tutkimus on myös
toistettu käyttäen sinkin sijaan kadmium(II)-keskusatomia sinkki(II)-keskusatomin sijaan hyvin
samankaltaisilla tuloksilla.9
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Kuva 12. Reseptorikompleksin 9 muodostama kompleksi [3 9 • PPi]2+ pyrofosfaatti-anionin
kanssa perustuen fluoresenssimaksimin mooliosuuteen ja DFT-laskelmilla toteutettuun rakenteen
energiaminimiin.33

Zhao et al. on raportoinut myös hyvin samankaltaisen sinkki(II)-terpyridiini-pohjaisen reseptorin
10 (Kuva 13.) kuin Rissanen et al. raportoima reseptori 9. Reseptorissa 10 molekyylin
fluoresoivana osana kuitenkin toimii kumariini-rakenne. Tutkimus päätteli reseptorin 10
muodostavan 2:1-kompleksin pyrofosfaatin kanssa, toisin kuin hyvin samankaltaisen reseptorin 9,
jonka oli päätelty muodostavan 3:1-kompleksi. Tutkimuksessa reseptoria 10 oli kokeiltu
onnistuneesti kuvantamaan pyrofosfaatin jakautumista Hi-5 soluissa ja sukkulamadoissa. 35

Kuva 13: Pyrofosfaattireseptorin 10 rakenne.35
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H. N. Lee et al. on raportoinut reseptorin 11, joka muodostaa selektiivisesti pyrofosfaatin kanssa
fluoresoivan 2:2 kompleksin (Kuva 14.). Mielenkiintoista tässä kyseisessä reseptorissa on sen
korkean selektiivisyyden lisäksi melko poikkeuksellinen rakenne, jossa kaksi reseptoria sitoutuu
kahteen pyrofosfaattiin. Pyrofosfaatin kompleksoinnin lisäksi reseptori 11 • pyrofosfaattikompleksia stabiloi reseptorien fluoresoivan aromaattisen keskusosan π-π-vuorovaikutukset.
Kompleksi 2 11 • 2 PPi fluoresoi 490 nm, eikä vastaavaa signaalia synny reseptorilla 11 muiden
anionien kanssa. Reseptori 11 toimii myös 100 % vesiliuoksessa.30

Kuva 14. Reseptorin 11 muodostama 2:2-kompleksi pyrofosfaatin kanssa.

Useissa Jolliffe et al. tutkimuksissa on raportoitu useita erilaisia peptidi-runkoon ja sinkki(II)DPA-sitoutumiskohtiin perustuvia pyrofosfaattireseptoreja.36–38 Vuonna 2016 julkaistussa Jolliffe
et al. tutkimuksessa vertaillaan viiden erilaisen reseptorin (12,a,b,c,d, 13, Kuva 15.) sitoutumista
pyrofosfaattiin, ATP:hen ja ADP:hen.36
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Kuva 15. Jollife et al. tutkimuksessa tutkitut peptidi-pohjaiset pyrofosfaattireseptorit. 36

Rakenteissa 12a,b ja 13 on reseptoriin kytkettynä itseensä kumariini-indikaattori, mutta rakenteissa
9c ja 9d käytettiin erillistä kumariini-indikaattoria 14. Näissä reseptoreissa 12c ja 12d kumariini
indikaattori 14 kiinnittyi reseptoriin, ja pyrofosfaatin läsnäollessa pyrofosfaatti korvasi kumariinin
14, jolloin kumariini 14 aiheutti fluoresenssivasteen (Kuva 16.). Kumariini-ryhmä aiheuttaa
samalla tavoin fluoresenssivasteen myös molekyyleissä 12a,b ja 13, mutta kumariini-rakenne on
kovalenttisesti sidottu myös reseptorin rakenteeseen. Kaikkien reseptoreiden kohdalla fluoresenssi
kasvoi joka lisäyksellä tutkittuja anioneja (PP i, ATP, ADP) kotaan, joka viittaa kumariinin
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vapautumiseen ja tutkittujen aineiden sitoutumiseen reseptoreihin. Reseptoreista paras
selektiivisyys havaittiin reseptorilla 13, ja myös 12a selektiivisyys oli myös kohtalainen. Nämä
reseptorit 13 ja 12a myös soveltuvat tulosten perusteella matalien, mikromolaarisen tason
pyrofosfaattipitoisuuksien, havainnointiin 5 µM reseptoriliuoksella, ja että 12d soveltuu 5 µM
reseptoriliuoksella jopa nanomolaaristen määrien havainnointiin. 36

Kuva 16. Fluoresenssikokeet, joissa reseptoreihin 12a (vasemmalla ylähäällä), 12b (keskellä
ylhäällä), 12b (oikealla ylhäällä), 12d (vasemmalla alhalla) ja13 (oikealla alhaalla) fluoresenssi
mitattujen anionien (PPi ●, ATP ▲, ADP ■) ekvivalenssin funktiona reseptoriin suhteutettuna.
Kaikki mittaukset HEPES puskuroidussa (5 mM, 145 mM NaCl, pH 7,4) vesiliuoksessa 25 °C.
Kaaviot Jolliffe et al.tutkimuksesta.36

Vaikka sinkki(II)-yhdisteet ovat hyväksi havaittu ja yleinen metodi pyrofosfaattireseptoreissa,
eivät kaikki metallikomplekseihin perustuvat pyrofosfaattireseptorit aina tukeudu sinkki(II)reseptoreihin. Sykleeni-renkaaseen kiinnittynyt kadmium(II)-keskusatomi toimii Mizukami et al.
raportoimassa reseptorissa 15 anioinien kiinnityskohtana (Kuva 17.). Fluoresoivana osana
reseptorissa 15 toimii 7-amino-4-trifluorimetyylikumariini-ryhmä. Tutkimuksessa samaa
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kelatoivaa ligandia oli tutkittu myös sinkki(II)- ja kupari(II)-keskusatomeilla. Kuitenkin kupari(II)
atomin kanssa ei saatu haluttua fluoresenssivastetta ja sinkki(II)-kompleksi fluoresoi itsessään
ilman kiinnittynyttä anionia. Tämän perusteella pääteltiin, että sinkki(II)-atomi kiinnittyy ligandiin
vain

sykleeni-renkaan

typpiatomeista,

eikä

koordinoi

ollenkaan

7-amino-4-

trifluorimetyylikumariini-ryhmän typpeen.39

Kuva 17. Pyrofosfaatti-anionin kiinnittyminen reseptoriin 15.39

Amendola et al. on havainnut kaupallisen immunostimulantin Mozobil tm • kupari(II)-kompleksin
16 (Kuva 18.) olevan hyödynnettävissä pyrofosfaattireseptorina.8 Reseptoria tutkittiin IDAmentelmällä, ja väri-indikaattorina absorptiospektrometria tutkimuksissa toimi PV (17).8

Kuva 18. Mozobil-Cu(II)-reseptorin 16 ja käytetyn indikaattorin 17 rakenteet.8
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Kompleksi 16 muododstaa dimeerisen 2:2 kompleksin 162 • 2 HPPi monovetypyrofosfaatin kanssa.
Titrauskokeet

indikoivat 1:1 suhdetta pyrofosfaatin ja reseptorin

16 välillä, mutta

tietokonemallinnusdatan perusteella pääteltiin (Kuva 19.), että muodostuvan kompleksin täytyy
olla 162 • 2 HPPi kompleksi, sillä 1:1-kompleksi olisi mallinnuksen mukaan korkealla energialla ja
hyvin vääntynyt.8

Kuva 19. Tietokonemallinnuksen mukaan kompleksien konformeerien energiadiagrammi.
Oikealla alhaalla matala energisin 162 • 2 HPPi.8

1.4.2.2. Pyrofosfaattireseptorit ilman metallikeskusta.

Merkittävä osa pyrofosfaatin selektiivisistä reseptoreista perustuu metalli-keskusatomien
(erityisesti sinkki(II)) muodostamiin komplekseihin. Toisaalta myös metallittomien reseptorien
kehitys on mahdollista. Eräs varhainen fluoresoiva H2PPi-reseptori 18 perustuu divetypyrofosfaatin
(H2P2O72-) ja ammonium-ryhmien vuorovaikutuksiin (Kuva 20.). Reseptorin 18 polyammoniumryhmien välinen etäisyys on 4.8 Å, jonka ansiosta reseptori 18 sitoo pyrofosfaattia 2200-kertaisella
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affiniteetillä (Kd(H2PPi) = 2,9 × 10-6 M, Kd(Pi) = 6,3 × 10-3 M). Oleellisena sitovana osana
rakenteessa on myös bentsyylinen amiini, joka on 1 - 1.5 pKa yksikköä vähemmän emäksinen, kuin
reseptorin 18 allyyliset amiinit. Tämä mahdollistaa reseptorille pienemmän varauksen, sekä
H2PPi:n vetysitoutumisen pH:ssa 7 näihin ryhmiin. Yhdistelmä ioni-ioni-vuorovaikutuksia ja
vetysitoutumista takaa H2PPi:lle vahvan sitoutumisen. Reseptori 18 fluoresoi itsessään heikosti,
mutta sitoutuessaan pyrofosfaatin kanssa fluoresenssi kasvaa nopeasti kaksinkertaiseksi
pyrofosfaatti-konsentraation kasvaessa 0 µM:sta 10 µM:een. Mittaukset oli toteutettu 50 mM
HEPES-vesiliuoksessa.10

Kuva 20. Pyrofosfaatin (PPi) kiinnittyminen reseptoriin 18.10

Samantapaisiin ammonium-ionien ja pyrofosfaatin vuorovaikutuksiin perustuvia reseptoreja on
kehitetty myös myöhemmin. Rissanen et al. on julkaissut resorsinareeni-pohjaisen reseptorin 19
(Kuva 21.). Reseptori on hydrokloridi (19 • H4Cl4), jonka pyrofosfaatin selektiivinen tunnistus
perustuu siihen, että pyrofosfaatti-anioni syrjäyttää kloridi-anionit rakenteessa, sitoutuen
resorsinareenin ammonium-ryhmiin. Reseptori-komplekti 19b•PPi pystyttiin havaitsemaan myös
sähkösumutus-ionisaatio-massaspektrometrillä (ESI-MS), joka yleensä on vaikeaa johtuen
kompleksin dissosioitumisesta korkea energisessä ionisaatiossa. Onnistunut havaitseminen
massaspektrometrillä kertoo myös kompleksin vahvasta sitoutumisesta. 11
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Kuva 21. Pyrofosfaatin kiinnittyminen resorsinareeni-reseptoriin 8.11

Tiosemikarbatsoni-pohjainen HP2O73--anionia (HPPi) kohtaan selektiivinen fluoresoiva reseptori
20 on raportoitu Pandian et al. tutkimuksessa.12 Tutkimuksessa havaittiin negatiivinen vaste
fluoresenssi- ja UV-VIS-spektreissä. Tuloksia tutkittiin tarkemmin vielä mallintamalla TD-DFTlaskelmien avulla, jotka tutkimuksen mukaan viittasivat vasteen muodostuvan tiourea-ryhmien ja
HPPi:n välisistä vetysidoksista (Kuva 22.). Tulokset TD-DFT-laskuista viittaavat myös, että
HPPi:n sitoutumisenergia reseptoriin 20 on korkein (-69,55 kcal/mol). Tuloksien mukaan
asetetaatti-anionin sitoutuminen ja HOMO-LUMO-energiaero muistuttaa HPP i.n vastaavia, joka
tutkimuksessa havaittiin myös kokeellisesti fluoresenssi- ja UV-VIS-spektrien muutoksien
samanlaisuuksina, kun reseptoriliuosta titrattiin edellä mainituilla anioneilla. Kaikki kokeet
toteutettiin DMSO:ssa.12
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Kuva 22. TD-DFT-mallinnuksella muodostettu rakenne reseptori 20:n ja HPPi:n kompleksille12

1.4.2.3. Nukleosiditrifosfaateille selektiiviset reseptorit

Myös muille biologisesti merkittäville fosfaatti-ryhmiä sisältäville anionisille yhdisteille on
kehitetty reseptoreita pyrofosfaatin lisäksi.16,18 Näistä erityisesti ATP, solujen yksi tärkeimmistä
yhdisteistä solun energiansiirron kannalta, on mielenkiintoinen ja hyvin yleinen biologisissa
systeemeissä.40

Voimme

myös

havaita

helposti

samankaltaisuuksia

ATP-

ja

pyrofosfaattireseptorien välillä.15,16,28
Ojida et al. artikkelissa on raportoitu NTP-selektiivinen reseptori 21a, joka perustuu kahteen
sinkki(II)-DPA-ryhmään, jotka ovat kiinnitetty ksanteeni-runkoon (Kuva 23.). Vesiliuoksessa
fluoresoiva kompleksi 21a muuntuu ei-fluoresoivaksi kompleksiksi 21b todennäköisesti veden
1,6-konjugaattiaddition

kautta

sinkki(II)-ionien

koordinoimana.

Tässä

muodostuneessa

rakenteessa 21b Zn(II)DPA-ryhmien väliin muodostuu happisilta, joka kiinnittyy myös ksanteeniin
samalla rikkoen alkuperäisen ksanteenin konjugoituneen rakenteen. Muuntuminen kompleksiksi
21b todettiin myös yksikideröntgenkristallografian avulla ratkaistusta rakenteesta (Kuva 24.).
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Muotojen välillä vallitsee pH-riippuvainen tasapaino, kompleksin 21b ollessa hallitseva
neutraalissa vesiliuoksessa.16

Kuva 23. Veden 1,6-konjugaattiadditio kompleksiin 21a, muodostaen kompleksin 21b.16

Kuva 24. Kompleksin 21b rakenne perustuen Ojida et al. tutkimuksen kristallografiadataan.
Perkloraatti-anionit ja ei-koordinoituneet vesimolekyylit on jätetty kuvasta pois selvyyden
vuoksi.16
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Voimakas fluoresenssin ja UV-absorption kasvu havaittiin, kun reseptoriliosta (1 µM 21, 50 mM
HEPES, 10 mM NaCl, 1 mM MgCl2, pH 7,4) titrattiin ATP:llä. Fluoresenssissa havaittiin 30kertainen voimistuminen 10 µM ATP:n lisäyksessä, sekä tyypillinen saturoituminen. Titrauskäyrän
perusteella oli päätelty reseptorin affiniteettivakioksi (Kapp = 1/Kd) 1,3 × 106 M-1.
Fluoresenssimittausten perusteella tehdyn Jobin kuvaajan avulla oli selvitetty ATP:n
kiinnittymisen reseptoriin noudattavan 1:1 stoikiometriaa. Fluoresenssin vahva kasvu ATP:n
kiinnittyessä reseptoriin 21 oli päätelty johtuvan konjugoituneen rakenteen palautumisesta
ksantiini-runkoon (Kuva 25.). Reseptoria 21 oli tutkimuksessa myös käytetty Jurkat solujen
värjäykseen.16

Kuva 25. ATP.n kiinnittyminen reseptoriin 21 ja kanteeni-rungon konjugoituneen systeemin
palautuminen.16

Sama tutkimusryhmä on julkaissut myös samasta ideasta paremmin biologiseen kvantitatiiviseen
analyysiin soveltuvan version 22 (Kuva 26.), jossa on alkuperäisen fluoresoivan rakenteen lisäksi
toinen fluoresoiva rakenne liitettynä sivuketjuun. Reseptorin 22 tunnistuskyky perustuu perinteisen
fluoresenssin sijaan FRET-ilmiöön, joka mahdollistaa paremman suhteellisen havainnoinnin.
Rakenteessa

kumariini-ryhmä

toimii

FRET-luovuttajana

ja

ksantiini-ryhmä

FRET-

vastaanottajana. Sitoutuminen ATP:n kanssa tapahtuu saman mekanismin kautta, kuin reseptorissa
22.17
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Kuva 26. Reseptorin 22 hydratoitunut muoto, jossa reseptori 22 esiintyy normaalisti
vesiliuoksessa.17

Myös Ghosh et al. on raportoinut julkaisussa ATP:lle selektiivisen reseptorin 23, joka niin ikään
perustuu Zn(II)DPA-rakenteeseen (Kuva 27.). ATP:n lisäksi CTP sitoutuu reseptoriin 23,
aiheuttaen signaalin. Sitoutuminen todettiin kolorimetrisen analyysin lisäksi
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P-NMR-

spektroskopian avulla. Reseptorilla 23 tutkimuksessa värjättiin sekä gram-negatiivisia että positiivisia bakteereita 5 min värinkehitysajalla, ja analysoitiin onnistuneesti kolorimetrisesti.
Samalla reseptorin 23 todettiin olevan ei-myrkyllinen mikrobeille. Sitoutumisaffiniteetti
reseptorilla on voimakkain ATP:lle ja seuraavaksi voimakkain CTP:lle, sekä merkittävästi
heikompi ADP:lle.15

Kuva 27. Reseptorin 23 rakenne.15
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Fujita et al. on raportoinut reseptorin 24 (Kuva 28.), jonka affiniteetti ATP:hen perustuu useampaan
samanaikaiseen vuorovaikutukseen reseptorin ja ATP:n välillä. Ensisijaisesti se koostuu
syklodekstriini-rakenteesta (γ-CD), johon on kiinnitetty Cu(II)-DPA-kompleksi. Kiinnittymistä
ATP:n

kanssa

oli

tutkittu

tutkimuksessa

1

H-NMR-spektroskopian

ja

UV-VIS-

absorptiospektrometrian avulla. UV-VIS spektrissä voitiin havaita merkittävä sinisiirtymä ATP:n
läsnäollessa. Vastaavaa siirtymää ei havaittu muiden tutkittujen yhdisteiden läsnäollessa (P i, PPi,
TPP, AMP, ADP). Tutkimuksen mukaan ATP sitoutuu reseptoriin 24 koordinoimalla fosfaattiryhmät kupari-kationiin ja samalla adeniini-ryhmä sitoutuu isäntä-vieras-vuorovaikutuksen
ajamana γ-CD-rakenteeseen, jonka lisäksi adeniinin ja aromaattisen renkaan väliin muodostuu ππ-vuorovaikutus.14

Kuva 28. ATP:n sitoutuminen reseptorin 24 kanssa.14

1.4.2.4. Fosfaatti-anionille selektiiviset reseptorit

Myös fosfaatti-anioneille on kehitetty supramolekulaarisia reseptoreita, joita tässä esitellään
vertailun vuoksi pyrofosfaatti- ja NTP-selektiivisille reseptoreille. Reseptori 25 (Kuva 29.)
perustuu bentsimidatsoli- ja tiourea-rakenteisiin ja on vahvasti selektiivinen fosfaattia (P i) kohtaan
verrattuna muihin testattuihin pieniin epäorgaanisiin anioneihin. Fosfaattiyhdisteistä tutkimuksessa
oli testattu vain Pi:n lisäksi HPi ja H2Pi, jonka takia on vaikea sanoa, voiko reseptori 25 myös
tunnistaa muita fosfaattiyhdisteitä. Kuitenkin reseptori ei kyennyt tunnistamaan HP i:tä tai H2Pi:tä,
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joka voi viitata korkeaan selektiivisyyteen muiden fosfaattiyhdisteiden yli. Reseptorin 25
sitoutumisvakioksi Pi.tä kohtaan oli laskettu Jobin kuvaajan avulla Kapp = 1,0 × 104 M-1.41

Kuva 29. Fosfaatti-anionille selektiivinen reseptori 25.41

Pandian et al. on julkaissut tutkimuksen, jossa raportoidaan divetyfosfaatille (H 2Pi) selektiivinen
reseptorimolekyyli 26 (Kuva 30.). Reseptorin fluoresenssi kasvaa H2Pi:n konsentraation funktiona
ja sen sitoutumisvakioksi fluoresenssin perusteella määriteltiin K app = 1,1 × 104, joka on kymmenen
kertaa suurempi kuin seuraavaksi voimakkaimmin sitoutuneella anionilla HSO 4-:lla (1,2 ×
103).Tutkimuksessa oli tutkittu H2Pi:n sitoutumista reseptoriin myös DFT-mallinnuksen avulla. 13

Kuva 30. H2Pi-anionille selektiivinen reseptori 26.13
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1.5. Optinen spektroskopia

Epäsuora tai suora havaitseminen ultravioletti- ja näkyvän valon alueella toimivalla
absorptiospektrometrillä tai fluoresenssispektrometrillä on tavallisimpia keinoja havainnoida
tutkittavan aineen ja supramolekulaaristen reseptorien välistä sitoutumista. Tämän takia on myös
tärkeää ymmärtää perusteet edellä mainituista optisen spektroskopian menetelmistä. 1,19
Elektromagneettisen säteilyn vuorovaikuttaessa aineen kanssa voi tapahtua useita erilaisia
fysikaalisia ilmiöitä, kuten heijastumista, sirontaa, absorptiota, fluoresenssia tai fosforesenssia.
Näistä

ilmiöistä

UV-VIS

absorptiospektroskopia

tutkii

säteilyn

absorptiota

ja

fluorsenssispektroskopia fluoresenssia. Elektromagneettinen säteily on kemiassa järkevintä ajatella
fotoneina. Fotonin energia E noudattaa kaavaa 6.42,43
(6)

𝐸=h

Jossa h on Plankin vakio (6,62 × 10-34 Js). Elektromagneettinen säteily voidaan ilmaista aaltona
elektromagneettisessä kentässä, jonka takia sen taajuus voidaan ilmaista jakamalla valon nopeus c
(3 × 108 ms-1) aallonpituudella λ (m). Molekyylin kokonaispotentiaalienergia Ekok. voidaan ilmaista
summana kaavan 7 mukaan.42,43
𝐸

.

= 𝐸

+ 𝐸

(7)

+ 𝐸

Ultraviolettivalolla viitataan elektromagneettiseen säteilyyn, jonka aallonpituus on 10–400 nm ja
näkyvällä valolla vastaavasti viitataan elektromagneettiseen säteilyyn, jonka aallonpituus on 400–
800 nm. Ultravioletti- ja näkyvän valon fotonit voivat aikaansaada elektronin siirtymään ylemmälle
energiatilalle. Tämä johtuu siitä, että fotonien energia ultravioletti- ja näkyvän valon alueella on
oikea saamaan aikaan elektronisia siirtymiä. Vastaavasti mikroaaltosäteily (1 mm – 100 mm)
virittää rotaatiotiloja ja infrapunasäteily (800 nm – 1 mm) virittää vibraatiotiloja. 42,43
Pelkästään perustilalta tapahtuvat elektroniset siirtymät aiheuttavat vain hyvin kapean ja
siirtymälle tyypillisen piikin absorptiospektrissä. Yksittäisten atomien kohdalla näin myös onkin.
Molekyyleissä kuitenkin eri vibraatio- ja rotaatiotilat asettuvat elektronisten siirtymien päälle, joka
saa

aikaan

absorptiospektrin

piikkien

levenemisen.

Levenemistä

vahvistavat

lisäksi

liuotinvuorovaikutukset liuoksissa, jossa ei käytännössä enää yksittäisiä signaaleja eri
energiatilojen piikeistä havaita.42,43
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1.5.1. UV-VIS absorptiospektrometria

Absorptiospektrometriassa voidaan puhua joko transmittanssista T tai absorbanssista A kun
mitattaan säteilyn absorboitumista. Transmittanssilla tarkoitetaan näytteen läpäisseen valon
säteilyvoimakkuutta I osuutta alkuperäisen valonsäteen säteilyvoimakkuudesta I0, kuten
seuraavasta kaavasta 8 voidaan havaita.42
(8)

𝑇=

Säteilyvoimakkuudella tarkoitetaan valon säteen energiaa sekunnissa tietyllä pinta-alalla.
Transmittanssi voi siis saada arvoja 0 ja 1 välillä, sen ollessa 1 kun koko alkuperäisen säteen
säteilyvoimakkuus läpäisee näytteen (I = I0), ja 0 kun kaikki säteily absorboituu näytteeseen (I =
0). Transmittanssilla ei itsessään ole yksikköä. Absorbanssi on taas noudattaa kaavaa 9.42
𝐴 = log

(9)

= − log 𝑇

Kaavasta voidaan havaita transmittanssin ja absorbanssin yhteys: absorbanssi on negatiivinen
logaritmi transmittanssista. Absorbanssi on analytiikassa kuitenkin ensisijaisen tärkeä, sillä se on
Beer-Lambertin lain mukaan suoraan verrannollinen näytteen kosentraatioon. Beer-Lambertin laki
noudattaa kaavaa 10.42
(10)

𝐴 = ε𝑏𝑐

Missä b on näytteen läpi kuljettu matka (cm), c on näytteen konsentraatio (M) ja ε molaarinen
absorptiokerroin (1/(M × cm)). Molaarinen absorptiokerroin on analysoitavan aineen ominaisuus,
joka kertoo, kuinka paljon analysoitava aine absorboi säteilyä tietyllä matkalla suhteessa
konsentraatioon. Kuten suureiden yksiköistä voidaan huomata, absorbanssilla ei myöskään ole
yksikköä. Beer-Lambertin laki toimii hyvin useimpien aineiden laimeilla liuoksilla (≤ 0,01 M).
Useimmat spektrofotometrit antavat parhaiten toistettavissa olevan tuloksen, kun näytteiden
absorbanssi on välillä 0,3-2.42
Yksinkertaisimmillaan

UV-VIS-absorptiospektrometri

muodostuu

valonlähteestä,

monokromaattorista ja detektorista (Kuva 31.). Valonlähde tuottaa valoa, joka ohjataan
monokromaattorin läpi (esimerkiksi prisma) joka päästää läpi säteilyä vain hyvin kapealta
aallonpituusalueelta. Tämä yhden aallonpituuden säde (jonka säteilyvoimakkuus on I0) ohjataan
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seuraavaksi näytteeseen, jonka läpi se kulkee matkan b. Näytteen läpi kulkeneen säteilyn
säteilyvoimakkuus (I) havaitaan detektorilla.42

Kuva 31. UV-VIS-absorptiospektrometrin välttämättömät osat. 42

Kun mitataan nestemäisiä näytteitä UV-alueella, tapahtuu mittaus yleensä kvartsilasista (SiO 2)
valmistetussa kyvetissä. Tavallinen lasi absorboi UV-valoa, jonka takia se ei sovellu tämän
aallonpituusalueen mittaamiseen. Jos näytteiden pitoisuutta halutulle analyytille halutaan selvittää,
täytyy vertailuksi valmistella standardisarja, joista voidaan muodostaa kalibraatiosuora
absorbanssin ja konsentraation suhteen.42

1.5.2. Fluoresenssispektrometria

Kuten aiemmin todettiin, elektromagneettinen säteily voi virittää molekyylien elektroneja
korkeammalle energiatilalle. Ajatellaan, että säteilyn absorptio virittää elektronin perustilalta S 0
rotaatio- ja vibraatiotiloiltaan viritetylle korkeammalle elektroniselle tilalle S 1. Seuraavaksi
virityksen vibraatiotila relaksoituu (R1) elektronisen S1-tilan alimmalle vibraatiotilalle. Tässä
prosessissa vibraatiotilalla ollut energia siirtyy toisille molekyyleille (esimerkiksi liuottimeen)
yhteentörmäyksien kautta, eikä siten säteile, vaan muuntuu lämpöenergiaksi aineeseen. Viritystilan
S1 alimmalla vibraatiotilalla olevan elektronin energia voi siirtyä seuraavaksi eteenpäin useita
erilaisia reittejä. Viritystilan S1 energia voi sisäisen konversion (IC) kautta muuntua perustilan S 0
vibraatiotilan viritykseksi, josta energia vapautuu relaksaation (R 2) kautta säteilemättä. Viritystilan
S1 energia voi toisaalta myös siirtyä tripletti-tilan T1 vibraatiotilan viritystilalle spinkielletyn
konversion (ISC) kautta. Triplettitilan T1 vibraatiotilan viritys taas relaksoituu (R3) säteilemättä T1tilan alimmalle vibraatiotiotilalle. T1-perustilalta energia voi siirtyä spinkielletyn konversion kautta
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S0-tilan vibraatioviritykselle, josta energia voi taas vapautua säteilemättä relaksaation kautta (R 4).
Tähän mennessä kaikki mainitut reitit ovat olleet siis säteilemättömiä (Kuva 32.). 42

Kuva 32. Jablonskin diagrammi elektronisesta virittymisestä sekä reitit virityksen
palautumiseen.42

Vaikka useimmiten molekyylit vapauttavat viritysenergian säteilemättömien relaksaatioiden
kautta, energia joiden molekyylien kohdalla viritys S 1 ja T1 tiloilta voi vapautua säteilemällä, eli
vapauttamalla fotonin. Tallaista säteilevää energian vapautumista virittyneeltä energiatilalta
kutsutaan luminesenssiksi. Säteilevää siirtymää S 1-tilalta S0-tilalle kutsutaan fluoresenssiksi ja
säteilevää siirtymää T1-tilalta S0-tilalle kutsutaan fosforesenssiksi. Fosforesenssiin ei tässä
paneuduta sen tarkemmin, Todetaan kuitenkin, että spinkielletyistä siirtymistä johtuen fosforenssi
on prosessina merkittävästi hitaampi (n. 10-4-102 s) kuin fluoresenssi (10-8-10-4 s). Fluoresenssin
hyvä puoli verrattuna absorptioon on se, että mittausmetodina se on merkittävästi herkempi. 42
Aineen fluoresenssispektri muistuttaa tyypillisesti peilikuvaa samaan absorptiospektristä. Tämä
johtuu siitä, elektronin virittyessä absorptiossa suurienerginen fotoni (λ +5 kaaviossa 10) aiheuttaa
suuremman siirtymän S1-tilan korkeammalle vibraatio- tai rotaatiotilalle. Absorption lyhyin
siirtymä taas on elektronin virittyminen S0-perustilalta S1-perustilalle, joka on emission pisin
siirtymä (λ0 kuvassa 33.). Emission muut siirtymät ovat lyhyempiä siirtymiä S 1-tilan perustilalta
S0-tilan korkeammille vibraatio- ja rotaatiotiloille. 42
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Kuva 33. Energiatasodiagrammi absorption ja emission elektronisista siirtymistä. 42

Tästä huolimatta emission pisin ja absorption lyhin aallonpituus ei ole täysin sama nestefaasissa,
vaan emission lyhin aallonpituus on jonkin verran pidempi, kuin absorption pisimmän
aallonpituuden. Tämä johtuu solvataation vaikutuksesta (Kuva 34.). Heti elektronin virittyessä
molekyyliä ympäröivät liuotinmolekyylit alkavat reagoida muutokseen, ja hakeutuvat
optimaalisesti suhteessa muuttuneeseen tilaan. Tämä johtaa molekyylin energian laskemiseen.
Seuraavaksi tapahtuu fluoresenssi, joka kuitenkin tapahtuu niin nopeasti, ettei ympäröivät
liuotinmolekyylit kerkeä reagoida tähän, vaan pysyvät tilalla, joka oli optimaalinen virittyneelle
molekyylille.42

Kuva 34. Solvataatio-efetiktin vaikutus fluoresenssiin.42
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Fluoresenssispektrometri muodostuu ensinnäkin valonlähteestä. seuraavana rakenteessa tulee
eksikaatiomonokromaattori, jolla valitaan aallonpituus, jolla näytteen molekyylejä halutaan
virittää. Monokromaattinen valo jatkaa matkaa kohti näytettä sisääntuloraon kautta. Näytteessä
fluoresenssi havaitaan 90° kulmassa suhteessa eksikaatiosäteeseen. Emissiota tapahtuu
samanaikaisesti useilla eri aallonpituuksilla, jonka takia fluoresenssispektrometrissa on myös
emissiomonokromaattori. Emissiomonokromaattorilta monokromaattinen eksikaatiosäde jatkaa
matkaa detektorille, jossa sen intensiteetti mitataan (Kuva 36.). 42
Fluoresenssin voimakkuus riippuu useista tekijöistä. Näytettä säteilytetään monokromaattisella
valolla, jonka valovoimakkuus ennen näytteeseen saapumista on P0. Säteen leveyttä säädetään
sisääntuloraolla. Mittaus tapahtuu näytteen keskellä olevalta osalta, jonka kokoa säädetään
sisääntulo- ja poistumisraoilla. Mitattavan osan syvyys on b 2. Eksikaatioon käytettävä valo siis
matkaa ensin matkan b1, ennen kuin saavuttaa mitattavan keskiosan näytteestä. Tämän takia osa
säteen valovoimasta P0 absorboituu nesteeseen ennen mittausta. Mitattavan osan saavuttavan
säteen valovoimaa ilmaistaan P’0:lla, ja sen valovoima on:42
𝑃 = 𝑃 × 10

(11)

jossa εex on näytteen molaarinen absorptiokerroin eksikaatioon käytettävällä aallonpituudella.
Seuraavaksi säde jatkaa matkaa mitattavan alueen läpi matkan b2 (Kuva 36.).42
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Kuva 35. Fluorensenssispektrometrin rakenne ja näytetila.42

Tämän jälkeen säteen valovoimasta jää jäljelle P’, joka voidaan ilmaista kaavan 10 mukaan.42
𝑃′ = 𝑃 × 10

(12)

Emission valovoima I on riippuvainen matkalle b2 absorboituneesta valosta, jolloin se voidaan
ilmaista seuraavasti:42
𝐼′ = 𝑘′(𝑃 − 𝑃 )

(13)

Jossa k’ on emission osuusvakio. Osa emission valovoimasta kuitenkin absorboituu matkalla
poistuessa näytteestä matkalla b3, jolloin emissio-säteilyn valovoimakkuus laskee Lambet-Beerin
lain mukaisesti:42
𝐼 = 𝐼′ × 10

(14)
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jossa εem on näytteen molaarinen absorptiokerroin mitattavan emission aallonpituudella. Kun kaksi
edellistä kaavaa yhdistetään, saadaan suoraan poistuvan säteen ja mitattavaan tilaan saapuneen
säteen yhteys:42
(15)

𝐼 = 𝑘′(𝑃 − 𝑃 ) × 10
Laimeassa liuoksessa absorptio on pientä, jonka takia termien 10
aproksimoida yhdeksi (1). Termiä 10

, 10

arvo voidaan

ei kuitenkaan tässä approksimoida yhdeksi, sillä tämä

poistaisi kaiken fluoresenssin riippuvuuden näytteestä tulevasta valosta, vaan se approksimoidaan
termiä vastaavan potenssisarjan kahdeksi ensimmäiseksi tekijäksi, jolloin: 42
10

(16)

≈ 1 − ε 𝑏 𝑐 ln 10

Tämän approksimoinnin perusteella näytteen emissio noudattaa seuraavaa verrattain yksinkertaista
kaavaa:42
(17)

𝑘′𝑃 (ε 𝑏 𝑐 ln 10) = 𝐼 = 𝑘𝑃 𝑐

Jossa k on vakiotermi. Tämän approksimoinnin perusteella voidaan päätellä, että matalissa
konsentraatiossa fluoresenssin voi approksimoida konsentraation suhteen lineaariseksi, johtuen
kaavan lineaarisesta luonteensa suhteessa konsentraatioon c. Tämän approksimoinnin pätevyys on
riippuvaista analyytistä ja analyytin konsentraatiosta näytteessä. Korkeammissa pitoisuuksissa
emissio vähenee itseabsorption seurauksena, jolloin kyseinen approksimointi ei enää päde. 42

1.6. Yhteenveto

Supramolekulaarisia pyrofosfaatti-reseptoreja on useissa tutkimuksissa onnistuneesti hyödynnetty
erilaisissa bioanalyyttisissä kokeissa. Näihin lukeutuvat RNA-polymeraasin aktiivisuuden
tutkiminen, soluvärjäykset sekä monisoluisien pienten organismien värjäykset ja solujen
poryfosfaatti-pitoisuuksien määritys mikroskooppisilla menetelmillä. 31,33–35
Pyrofosfaattireseptoreissa on käytetty useita erilaisia tapoja sitoa pyrofosfaattia. Hyvin yleinen tapa
on käyttää sinkki(II)-kompleksia. Hyvin tavallisesti sinkki(II)-kationi on sitoutunut reseptorissa
DPA-ryhmään,

mutta

esimerkiksi

terpyriidini-ryhmää

on

tähän

tarkoitukseen

myös
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käytetty.1,28,30,33,37 Ilmeisesti Zn(II)-DPA-kompleksit sopivat hyvin laaja-alaisesti erilaisille
fosfaattiyhdisteillä, sillä Zn(II)-DPA-komplekseja oli myös hyödynnetty laaja-alaisemmissa
fosfaatti-yhdisteiden tunnistamiseen kehitetyissä reseptoreissa.18,20 Sinkin lisäksi myös muita
metallikationeja, kuten kupari(II)- ja cadmium(II)-kationeja, on onnistuneesti hyödynnetty
pyrofosfaatti-reseptoreissa.8,9,39 Myös täysin metallittomia reseptoreita on kehitetty, joissa
sitoutuminen perustuu vetysitoutumiseen ja orgaanisiin kationeihin. 10–12 Vetysitoutumista on myös
käytetty

sitoutumista

tehostavana

tekijänä

metalli-kompleksin

ympärille

rakennetuissa

reseptoreissa.31,32 Suuri osa reseptoreista muodostaa 1:1-kompleksin pyrofosfaatin kanssa, mutta
3:1-, 2:1- ja 2:2-komplekseja muodostavia reseptoreja on myös kehitetty. 8,11,28,30,32,33,35,37
Suurimmassa osassa reseptoreja signaalin tuottava osa on kiinnitetty kovalenttisesti reseptoriin tai
on itsessään osa reseptoria, mutta osassa tutkimuksia hyödynnettiin myös erillistä indikaattoria
(IDA).8,28,31,33,36 Pääosin edellä esitettyjen reseptorien ominaisuuksia on tutkittu ensisijaisesti
fluoresenssin avulla.10,28,33,36
Läpikäydyt ATP-reseptorit muistuttavat monella tapaa läpikäytyjä pyrofosfaatti-reseptoreja.
Kaikista esitellyistä ATP-reseptoreista löytyy DPA-ryhmä, jolla kompleksoidaan fosfaatti-ryhmiin
sitoutuva metalli-kationi. Kolmessa tapauksessa kyse on vielä samaisesta Zn(II)DPAkompleksista.14–17 Fujita et al. julkaisemassa mielenkiintoisessa ATP-reseptorissa DPA-ryhmään
on kuitenkin kiinnitetty sinkin sijaan kupari(II)-kationi. 14 Huomionarvoista on kuitenkin se, että
myös pyrofosfaatti-reseptoreissa on hyödynnetty kupari(II)-kationeja onnistuneesti. 8 Muissa
tapauksissa ATP:n sitoutuminen perustuu ensisijaisesti trifosfaatti-osaan, mutta Fujita et al.
valmistama reseptori sitoo myös adeniini-ryhmän syklodekstriini-renkaalla. 14–16
Pelkästään fosfaati-anionille selektiivisiä reseptoreja löytyi vain vähän. Käsitellyt fosfaattireseptorit nojaavat vetysitoutumiseen anionin ja reseptorin välillä. Kumpikin reseptoreista
muistuttaa jonkin verran Pandian et al. suunnittelemaa pyrofosfaatti reseptoria, joskin toinen näistä
fosfaatti-reseptoreista on saman tutkimusryhmän suunnittelema. 12,13,41
Anioni-supramolekyylireseptoreista

löytyy

paljon

mielenkiintoisia

ideoita,

ja

näiden

tutkimuksessa pyrofosfaatti on ehdottomasti mielekäs ja mielenkiintoinen kohde. Uusia,
taloudellisempia ja parempia reseptoreja, jotka ovat vielä helpommin ja paremmin
hyödynnettävissä muun muassa lääketieteellisessä ja biologisessa tutkimuksessa, tullaan
todennäköisesti vielä kaipaamaan.1,6
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2.

KOKEELLINEN OSA

2.1. Johdanto

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää bioanalyyttinen menetelmä, jolla pystyttäisiin mittaamaan
Keski-Suomen

keskussairaalalta

saaduista

potilaiden

polvinestenäytteistä

näytteiden

pyrofosfaattipitoisuuksia. Menetelmää lähdettiin kehittämään Sandip Bhowmikin tutkimuksien
pohjalta,44 ja menetelmää tutkittiin jo ennen varsinaista tutkimusprojektia miniprojektissa lupaavin,
joskin ongelmallisin tuloksin.45 Projektia vaivasi alusta asti ongelmat suuren hajonnan kanssa
standardiliuoksissa, ja projektin aikana ei saatu ongelmaan ratkaisua eikä sen varsinaista syytä
saatu selville. Kuitenkin monet virhelähteet, kuten pipetointivirheet, selvitettiin ja voitiin jättää
ulos ensisijaisena virhelähteenä. Projektissa pyrittiin kehittämään menetelmää, jolla pystyttäisiin
saada vähintään semi-kvantitatiivisia tuloksia biologisen näytteen pyrofosfaattipitoisuudesta
verrattain pienellä työllä. Kaikki projektin kokeet toteutettiin Jyväskylän yliopiston kemian
laitoksen tiloissa.
Käytetty reseptori 9 oli alun perin valmistettu ja raportoitu Rissanen et al. tutkimuksessa.
Menetelmässä orgaaninen polysyklinen aromaattinen ligandi 27 muodostaa kompleksin 9
sinkkikloridin kanssa, joka toimi menetelmässä sensorimolekyylinä. Sensorimolekyylin 9
oletetaan kelatoituvan pyrofosfaatin kanssa muodostaen lopulta kompleksin [93 • PPi]2+, jossa on
kolme sensorimolekyyliä yhtä pyrofosfaatti-anionia kohden. Päätelmä perustuu sekä fluoresenssin
käyttäytymiseen mooliosuuksien funktiona, sekä tietokonemallinnukseen. Tämä muodostunut 3:1
kompleksi [93 • PPi]2+ (Kuva 36.) fluoresoi voimakkaasti, ja fluoresenssi on riippuvainen
pyrofosfaatin konsentraation suhteen. Tämän kompleksi stabiilius vesiliuoksessa on kuitenkin
kyseenalainen, eikä asiaa onnistuttu tutkimaan johtuen hyvin matalista pitoisuuksista liuoksissa.
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Kuva 36. Ligandi 27 muodostaa sensorimolekyylinä toimivan kompleksiyhidisteen 9
sikkikloridin kanssa.

2.2. Menetelmä ja kokeet

Kehitetty menetelmä pohjautui osin Bhowmikin suunnittelemaan menetelmään, 44 joka kuitenkin
havaittiin puutteelliseksi erityisesti näytteiden preparoinnin osalta. Kaikki käytetyt liuokset
valmistettiin ultrapuhtaaseen veteen (ultra pure type 1 water). Liuokset sekoitettiin huolellisesti
aina ennen käyttöä tai mittausta. Liuoksien valmistukseen käytettiin useita eri menetelmiä, jotka
avataan erikseen näytteiden valmistelun yhteydessä. Näytteet ja kalibraatioliuokset valmisteettiin
uusiin, suoraan paketista otettuihin 4 ml KIMAX-vialeihin ellei toisin mainita. Näytteet ja
kalibraatioliuokset säilytettiin jääkaapissa, ellei toisin mainita.
Kaikki

fluoresenssimittaukset

toteutettiin

Cary

Varian

Eclipse

(FL0908M009)

spektrofluorometrillä Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella. Mittaukset tehtiin taulukossa 1
ilmoitetuilla parametreilla, ellei toisin mainita. Kalibraatioliuoksien fluoresenssin arvo valittiin
intensiivisimmän kalibraatioliuoksen insiviisimmän aaltoluvun mukaan, ja näytteistä valittiin
erikseen jokaisen näytteen maksimikohta. Tyypillisesti fluoresenssimaksimi oli noin 590 nm.
Kyvetti oli 1 cm × 1 cm, johon nestemäistä kulloinkin analysoitavaa näytettä tai standardiliuosta
siirrettiin noin 2 ml. Kyvetti oli valmistettu silikalasista. Projektissa käytettiin kahta samanlaista
kyvettiä ensimmäisen rikkouduttua.
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Taulukko 2. Spektrofluorometrin mittausparametrit
Data mode

Fluorescence

Scan mode

Emission

X mode

Wavelength (nm)

Scan range (nm)

440–700

Excitation wavelength (nm)

430

Excitation slit (nm)

5

Emission slit (nm)

10

Scan rate (nm/min)

600,00 (medium)

Averaging time (s)

0,1000

Excitation filter

Auto

Emission filter

Open

PMT viltage (V)

Medium

Corrected spectra

Off

Smoothing

Savitzky-Golay filter size 9

2.2.1. Varastoliuokset

Ligandi 27 – varastoliuos: Ligandia 27 (9 mg, 25 µmol) liuotettiin laimeaan suolahappoon (5 mL,
0,1 M). Valmiin liuoksen konsentraatio ligandin 27 suhteen on 5 mM. Tehtiin uudestaan aina uutta
reseptori 9-liuosta varten.
ZnCl2 1,2 M varastoliuos: Sinkki(II)kloridi (1636 mg, 12,0 mmol) liuotettiin laimeaan
suolahappoon (100 mL, 0,1 M). Valmiin liuoksen konsentraation ZnCl 2 suhteen on noin 1,2 mM.
Pitoisuus varmistettiin AAS-mittauksella. Käytettiin kokeesta 5 eteenpäin.
ZnCl2 30 mM varastoliuos: Kokeeseen 5 asti: Sinkki(II)kloridi (20,5 mg, 150 µmol) liuotettiin
laimeaan suolahappoon (5 mL, 0,1 M). Valmiin liuoksen konsentraation ZnCl 2 suhteen on 30 mM.
Kokeesta 5 eteenpäin: Mitattiin 120 µL ZnCl 2 1,2 M varastoliuosta mittapulloon (5 mL) ja täytettiin
merkkiin asti laimealla suolahapolla (4,88 ml, 0,1 M). Säilytettiin huoneenlämmössä.
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HEPES-liuos (10 mM pH 7,4): HEPES (1190 mg, 5,0 mmol) liuotettiin veteen mittapulloon (500
mL). HEPES-liuoksen 20 mM versio valmistettiin liuottamalla kaksinkertainen ainemäärä
HEPESiä (2380 mg, 10,0 mmol) samaan tilavuuteen. Säilytettiin huoneen lämmössä.
Reseptori 9 – liuos: Mitattiin Ligandi 27-varastoliuosta (2 mL, 5 mM) ja ZnCl2-varastoliuosta
(400 mL, 30 mM) mittapulloon (100 mL), ja täytettiin merkkiin HEPES-liuoksella.
Reseptoriliuoksen konsentraatio on 100 μM. Liuoksen 50 µM versio, jota käytettiin kokeeseen 12
asti, valmistettiin samalla tavalla käyttäen puolet pienempiä liuosmäärin samanlaiseen
mittapulloon (100 mL). Liuos säilytettiin jääkaapissa kokeesta 8 eteenpäin, jota ennen
huoneenlämmössä.
PPi-standardiliuos: Liuotetiin natriumpyrofosfaatti (Na4P2O7, 16 mg, 60 µmol) veteen (100 mL).
Liuoksen konsentraatio pyrofosfaatin (P2O7-) suhteen 0,6 mM. Liuos säilytettiin jääkaapissa. PP istandardiliuoksen 24 µM versio valmistettiin ottamalla 10 ml 0,6 mM PP i-standardiliuosta
mittapulloon (250 mL), joka täytettiin merkkiin asti joko vedellä tai HEPES-liuoksella. Liuos
säilytettiin jääkaapissa kokeesta 8 eteenpäin, jota ennen huoneenlämmössä.

2.2.2. Kalibraatiosuora ja kalibraatioliuokset

Tämä kalibraatiomenetelmää käytettiin kokeesta 14 eteenpäin. Tätä ennen käytettiin muita
menetelmiä, jotka avataan kokeiden kohdalla erikseen. Kalibraatio suora muodostetiin neljän
pisteen välille. Nämä pisteet muodostetaan neljän eri vahvuisen liuoksen avulla (n = 3, 5, 8, 10;
c(PPi) = 1.8, 3.0, 4.8, 6.0), joista jokaisesta tehdään kolme replikaattia. Liuoksien valmistus
noudattettiin seuraavan laista logiikkaa, ellei toisin mainita:

n × 2 μl PP

,

+ (1000 − 2n) μl HEPES (aq) + 1000 μl Reseptori 𝟗

(

)

(18)

Kalibraatioliuoksien lopullinen konsentraatio reseptorin 9 mukaan on 50 µM. Näytteet sekoitettiin
vortex-sekoittajalla n. 5 s ajan, ja laitettiin ultraäänihauteeseen ilman lämmitystä 30 min ajan.
Ennen mittausta Näytteitä pidettiin vielä 10 min ultraäänihauteeseen ilman lämmitystä, ja vortex-
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sekoittajat n. 5 s ajan. Kalibraatiosuora muodostettiin keskiarvottamalla rinnakkaisnäytteiden
tulokset, joista saatiin suora suoransovituksella. Suora ei välttämättä kulkenut nollan kautta, vaan
leikkasi tyypillisesti luotettavissa kokeissa konsentraatio-akselin nollan oikealta puolelta.

2.2.3. Näytteiden preparointi ja nimeäminen

Näytteiden preparointiin kehitettiin kahta erilaista menetelmää, eikä projektissa keritty täysin
tutkia, kumpi menetelmistä olisi lopulta parempi. Näytteitä verrattiin aina samaan aikaan samoista
liuoksista valmistettuun kalibraatiosuoraan. Näytteiden preparointia kehitettiin koko projektin
ajan, ja kaikki preparoinnit esitellään erikseen jokaisen kokeen kohdalla. Näytteiden nimeäminen
on esitelty kuvassa 37. Ensimmäinen numero T:n jälkeen kertoo, mitä koetta varten näyte on
valmisteltu. Toinen numero B:n jälkeen kertoo, mihin näyte-erään näyte kuului. Jos B:n jälkeen
tulee numeron sijaan S, kyseessä ei ole polvinestenäyte vaan pyrofosfaatin standardinäyte. Toiseksi
viimeinen numero ilmaisee joko polvinestenäytteen tunnistenumeron, tai standardinäytteiden
kohdalla pyrofosfaatin suhteellisen konsentraation suhteessa kalibraatiosuoraan (= n ). Jos kyseessä
on polvinestenäytteen tunnistenumero, ja numeron jälkeen tulee S ja jokin luku, on kyse
standardilisäysnäytteestä. Standardilisäyksen numero toimii samoin, kuin standardinäytteiden.
Viimeinen numero ilman kirjainta kertoo, mikä rinnakkaisnäytteistä eli replikaateista on kyseessä.
Jos viimeistä numeroa ei ole ilmoitettu, kyseessä on joko keskiarvo replikaateista, tai näytteellä ei
ollut replikaatteja.

Kuva 37. Näytteiden nimeäminen.
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2.3. Kokeiden valmistelu

Kokeita projektissa suoritettiin toukokuusta lokakuuhun vuoden 2018 aikana. Ensimmäisissä
kokeissa toukokuussa käytettiin miniprojektityössä kuvattua menetelmää ja kehiteltiin näytteiden
preparointia. Koska kokeissa pian huomattiin ongelmia kalibraation kanssa, pyrittiin kalibraatioon
käytettyä menetelmää parantamaan kesän aikana. Elokuussa siirryttiin takaisin kehittämään
näytteiden preparointia, jota jatkettiin lokakuulle asti.
Kokeissa käytetyt varastoliuokset on valmistettu aiemmin kuvailtujen liuoksen tapaan, ellei
kokeiden selitteissä niin muutoin mainita.
Koe 1: Valmistettiin kolmesta eri polvinestenäytteestä (nro: B1-28, B1-71, B1-96) kolme
rinnakaista näytettä. Näytteet valmistettiin ottamalla 50 µL polvinestettä, joka haihdutettiin kuiviin
n. 15 min aikana 180 °C öljyhauteessa. Kuiviin haihdutettuihin näytteisiin lisättiin 2 ml OFL-041Zn-reseptoriliuosta. Reseptoriliuoksen konsentraatio kyseisessä testissä oli 50 µM OFL-041-Zn:n
(2) suhteen. Kaikkia näytteitä sonikoitiin 60 min 60 °C vesihauteessa. Näytteet tehtiin
happopestyihin vialeihin ja säilytettiin huoneenlämmössä yön yli. Näytteitä ei mitattu.
Koe2: Näytesarjan valmistelua edeltävänä päivänä tehtiin uudet varastoliuokset. Valmistettiin
kolmesta eri polvinestenäytteestä (nro: B1-28, B1-52, B1-69) kolme rinnakkaista näytettä. Näytteet
valmistettiin ottamalla 50 µL polvinestettä, joka haihdutettiin kuiviin n. 15 min aikana 130-180 °C
öljyhauteessa. Kuiviin haihdutettuihin näytteisiin lisättiin 500 µL vettä, ja haihdutuksen jäännös
hajotettiin veteen spaattelilla. Näytteet sonikoitiin ja lämmitettiin 60 min 60 °C vesihauteessa Osa
näytteistä suodatettiin pumpulin läpi (B1-28-2, B1-28-3, B1-52-1, B1-69-2, B1-69-3) ja osa
sentrifugoitiin, josta nestefaasi pipetoitiin varovasti talteen (B1-28-1, B1-52-2, B1-52-3, B1-69-1).
Suodatuksessa näyteviali ja pumpuli pestiin n. 0,5 ml vettä. Kaikki näytteet haihdutettiin lopuksi
2h 120 °C uunissa. Lopuksi lisättiin 2 ml OFL-041-Zn-reseptoriliuosta (50 µM). Näytteet tehtiin
happopestyihin vialeihin ja säilytettiin huoneenlämmössä yön yli.
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Kalibraatiosarja tehtiin opinnäytetyön projektia edeltävässä miniprojektissa suunnitellun
kalibraatiomenetelmän perusteella. Kalibrointiin käytettiin n = 3, 5, 7, 9, joista jokaisesta
valmistetiin kolme rinnakkaisnäytettä. Ensin valmistettiin laimentamalla 10 ml 0,6 mM Na 4PPistandariliuosta 250 ml tilavuuteen, jolloin saatiin 24 µM Na 4PPi-standariliuos. Liuosta mitattiin
vialeihin seuraavan periaatteen mukaan:
(19)

n × 50 μl PP

Mitatut liuokset haihdutettiin kuiviin 120 °C n. 1 h aikana, jonka jälkeen kuivaksi haihdutettuihin
vialeihin lisättiin 2 ml OFL-041-Zn-reseptoriliuosta (50 µM). Liuoksia sonikoitiin 60 min 60 °C
vesihauteessa. Kalibraatioliuokset tehtiin happopestyihin vialeihin, Kalibraatioliuoksia ja
säilytettiin huoneenlämmössä yön yli.
Koe 3: Kokeessa käytetiin viikon vanhoja varastoliuoksia. Liuokset säilytettiin huoneenlämmössä.
Valmistettiin kolmesta eri polvinestenäytteestä (nro: B1-15, B1-67, B1-72) kolme rinnakkaista
näytettä. Näytteet valmistettiin ottamalla 50 µL polvinestettä, joka haihdutettiin kuiviin n. 15 min
aikana 130-180 °C öljyhauteessa. Kuiviin haihdutettuihin näytteisiin lisättiin 500 µL vettä, ja
haihdutuksen jäännös hajotettiin veteen spaattelilla. Näytteet sonikoitiin ja lämmitettiin 60 min 60
°C vesihauteessa. Näytteet suodatettiin pumpulin läpi. Suodatuksessa näyteviali ja pumpuli pestiin
n. 0,5 ml vettä. Kaikki näytteet haihdutettiin 2h 120 °C uunissa. Haihdutettuihin näytteisiin lisättiin
2 ml reseptori 9-liuosta (50 µM). Näytteet sonikoitiin ja lämmitettiin lopuksi 60 min 60 °C
vesihauteessa. Näytteet tehtiin happopestyihin vialeihin ja säilytettiin huoneenlämmössä yön yli.
Kalibraatiosarja tehtiin opinnäytetyön projektia edeltävässä miniprojektissa suunnitellun
kalibraatiomenetelmän perusteella. Kalibrointiin käytettiin n = 2, 4, 8, 16, joista jokaisesta
valmistetiin kolme rinnakkaisnäytettä. Liuosta mitattiin vialeihin kaavan 19 mukaisesti.
Mitatut liuokset haihdutettiin kuiviin 120 °C n. 2 h aikana, jonka jälkeen kuivaksi haihdutettuihin
vialeihin lisättiin 2 ml reseptori 9-liuosta (50 µM). Liuoksia sonikoitiin 60 min 60 °C vesihauteessa.
Kalibraatioliuokset

tehtiin

happopestyihin

vialeihin,

kalibraatioliuoksia

ja

säilytettiin

huoneenlämmössä yön yli.
Koe 4: Kokeen valmistelua edeltävänä päivänä tehtiin uudet varastoliuokset. Liuokset säilytettiin
huoneenlämmössä. Kalibraatiosarja tehtiin opinnäytetyön projektia edeltävässä miniprojektissa
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suunnitellun kalibraatiomenetelmän perusteella. Kalibrointiin käyettiin n = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
joista jokaisesta valmistetiin yksi kappale. Liuosta mitattiin vialeihin kaavan 17 mukaisesti.
Mitatut liuokset haihdutettiin kuiviin 120 °C n. 2 h aikana, jonka jälkeen kuivaksi haihdutettuihin
vialeihin lisättiin 2 ml reseptori 9-liuosta (50 µM). Liuoksia sonikoitiin 30 min 60 °C vesihauteessa.
Kalibraatioliuokset

tehtiin

happopestyihin

vialeihin,Kalibraatioliuoksia

ja

säilytettiin

huoneenlämmössä yön yli.
Koe 5: Kehitettiin uusi liuossysteemi (Kuva 38.). Liuotettiin 440,5 mg ligandia 27 50 ml 1 M
suolahappoon, muodostaen 50 mM ligandi

27-varastoliuoksen. Liuotettiin 1636 mg

sinkki(II)kloridia 100 ml 1 M suolahappoon, jonka jälkeen liuoksen konsentraatio tarkistetiin
mittaamalla AAS:llä. Liuoksen konsentraatioksi todettiin 124 mM sinkin suhteen. Seuraavaksi 10
ml ligandi 27-varastoliuosta ja 2,42 ml sinkki(II)kloridiliuosta mitattiin 500 ml mittapulloon ja
täytettiin pullo merkkiin asti 10 mM HEPES-liuoksella, jolloin saatiin 0,5 mM Reseptori 9varastoliuos. Tästä Reseptori 9-varastoliuoksesta saatiin tarpeen mukaan sekoitettua 50 µM
Reseptori 9-liuos sekoittamalla 10 ml Reseptori 9-varastoliuosta 90 ml HEPES-liuosta.
Valmistettiin neljästä eri polvinestenäytteestä (nro: B1-15, B1-59, B1-72, B1-82) kolme
rinnakkaista näytettä. Näytteet valmistettiin ottamalla 50 µL polvinestettä, joka haihdutettiin
kuiviin n. 15 min aikana 110-180 °C öljyhauteessa. Tämän jälkeen näytteisiin lisättiin 500 µL vettä,
ja jäännös hajotettiin veteen spaattelilla. Näytteet sonikoitiin ja lämmitettiin 60 min 60 °C
vesihauteessa. Näytteet suodatettiin pumpulin läpi. Suodatuksessa näyteviali ja pumpuli pestiin n.
0,5 ml vettä. Kaikki näytteet haihdutettiin kuiviksi 140 °C uunissa. Haihdutettuihin näytteisiin
lisättiin 2 ml Reseptori 9-varastoliuos (50 µM). Näytteet sonikoitiin ja lämmitettiin lopuksi 60 min
60 °C vesihauteessa. Näytteet tehtiin happopestyihin vialeihin ja säilytettiin huoneenlämmössä yön
yli.
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Kuva 38. Kokeen 5 vaihtoehtoinen varastoliuossysteemi.

Kalibraatiosarja tehtiin opinnäytetyön projektia edeltävässä miniprojektissa suunnitellun
kalibraatiomenetelmän perusteella. Kalibrointiin käyettiin n = 3, 5, 10, 18, joista jokaisesta
valmistetiin kolme rinnakkaisnäytettä. Liuosta mitattiin vialeihin kaavan 19 mukaisesti.
Mitatut liuokset haihdutettiin kuiviin 140 °C n. 2 h aikana, jonka jälkeen kuivaksi haihdutettuihin
vialeihin lisättiin 2 ml Reseptori 9-liuos (50 µM). Liuoksia sonikoitiin 30 min 60 °C vesihauteessa.
Kalibraatioliuokset tehtiin happopestyihin vialeihin ja säilytettiin huoneenlämmössä yön yli.
Koe 6: Kokeessa oli tarkoitus tutkia standardinäytteiden hajontaa. Kokeessa valmisteltiin ensin 18
6,0 µM standardinäytettä. Näytteet valmisteltiin pipetoimalla 500 µL 24 µM pyrofosfaattistandardiliuosta näytevialiin. Liuokset haihdutettiin kuiviin 140 °C uunissa, ja lisättiin 2 mL
kokeessa 5 valmistetusta Reseptori 9-varastoliuos tehtyä 50 µM reseptoriliuosta. Pyrofosfaattiliuos
ja Reseptori 9-varastoliuos oli noin viikon vanhaa, ja sitä oli säilytetty huoneenlämmössä.
Koe 7: Tarkoitus selvittää, johtuivatko edellisen kokeen tulokset reseptoriliuoksesta vai
pyrofosfaattiliuoksesta. Kokeessa valmisteltiin ensin kaksi kuuden näytteen sarjaa 6,0 µM
standardinäytteitä. Ensimmäiset kuusi valmisteltiin käyttämällä kokeen 5 mukaista Reseptori 9liuos, toiset kuusi valmistettiin käyttämällä aiemmissa kokeissa käytettyä metodia (ohjeen
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mukaisen liuoksen 50 µM versio). Näytteet valmisteltiin pipetoimalla 500 µL 24 µM pyrofosfaattistandardiliuosta näytevialiin. Liuokset haihdutettiin kuiviin 140 °C uunissa. Pyrofosfaattiliuos
valmistettiin samana päivänä kuin näytteet.
Koe 8: Kokeessa valmisteltiin uusi näytesarja ja kalibraatiosuora mukaillen kokeessa käytettyä
metodia. Näytteet unohtuivat yöksi 60 °C vesihauteeseen, jollion ne tuhoutuivat.
Koe 9: Kokeessa vertailtiin eri tavoin toteutettujen näytteiden hajontaa ja testattiin fosfaatin
vaikutusta havaittuun fluoresenssin intensiteettiin. Valmisteltiin neljän erilaista näytettä. Näytteitä
varten valmistettiin 0,6 mM fosfaattiliuos liuottamalla 20.5 mg trinatriumfosfaattia (163,94 g/mol)
veteen (250 mL). Kaikkien näytteiden konsentraatio pyrofosfaatin suhteen oli 6,0 µM.
Ensimmäisellä näytteellä (T9-BS-1) oli 12 replikaattia ja ne valmistettiin pipetoimalla 20 µL 0,6
Mm pyrofosfaattiliuosta näytevialiin. Näytteet haihdutettiin kuiviin n. 20 min 120 °C uunissa.
Toisella näytteellä (T9-BS-2) oli 12 replikaattia ja ne valmistettiin pipetoimalla 500 µL 24 µM
pyrofosfaattiliuosta. Näytteet haihdutettiin kuiviin n. 60 min 120 °C uunissa. Kolmannella
näytteellä (T9-BS-3) oli 6 replikaattia ja ne valmistettiin pipetoimalla 20 µL 0,6 mM
pyrofosfaattiliuosta ja 40 µL 0,6 mM fosfaattiliuosta. Näytteet haihdutettiin kuiviin n. 20 min 120
°C uunissa. Nejännellä näytteellä (T9-BS-4) oli 6 replikanttia ja valmistettiin pipetoimalla 500 µL
24 µM pyrofosfaattiliuosta ja 40 µL 0,6 mM fosfaattiliuosta. Näytteet haihdutettiin kuiviin n. 60
min 120 °C uunissa. Kaikkiin näytteisiin lisättiin lopuksi 2 ml 50 µM Reseptori 6-liuos ja pidettiin
30 min ajan ultraäänihauteessa. Säilytettiin vuorokauden yli jääkaapissa.
Koe 10: Kokeessa testattiin pipettien tarkkuutta. Kokeessa mitattiin pipetillä erilaisia määriä vettä
pieneen vialiin ja punnittiin veden paino. Kokeessa approksimoitiin, että huoneenlämmössä 1 mL
vettä painaa 1 g. Kokeessa testattiin kaksi 1000 µL pipettiä sekä yksi 200 µL pipetti ja yksi 10 µL
pipetti. 1000 µL pipeteillä mitattiin 500 µL, 200 µL pipetillä 20 µL ja 10 µL pipetillä 5 µL määrä
vettä.
Koe 11: Kokeessa vertailtiin fosfaatin vaikutusta kalibraatioon. Kokeessa valmisteltiin kaksi
erilaista kalibraatiosuoraa. Ensimmäisessä kalibraatiosuorassa valmisteltiin kaavan 20 mukainen
sarja jossa n = 3, 5, 8 ja 10, jokaista kolme rinnakkaista. Jokaiseen liuokseen lisättiin lisäksi 40 µL
0,6 mM fosfaattiliuosta, vastaten n = 20 liuoksen konsentraatiota (12,0 µM). Liuokset valmitettiin
seuraavan kaavan mukaan.
n × 2 μl PP

,

+ 40 μl P

,

(20)
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Toisessa kalibraatiosuorassa valmisteltiin kaavan 20 mukainen sarja jossa n = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
jokaista yksi kappale. Jokaiseen liuokseen lisättiin lisäksi 20 µL 0,6 mM fosfaattiliuosta, vastaten
n = 10 liuoksen konsentraatiota (6,0 µM). Liuoksia mitattiin vialeihin kaavan 20 mukaisesti.
Kummatkin valmistetut liuossarjat haihdutettiin kuiviin 10 min 120 °C uunissa, ja kaikkiin
liuoksiin lisättiin 2 ml 50 µM Reseptori 9-liuos. Liuoksia säilytettiin jääkaapissa yön yli.
Koe 12: Tässä kokeessa haluttiin selvittää antaako kalibraatiossa logaritminen konsentraatioiden
välinen suhde kalibraatioliuoksissa tarkemman kalibraation. Kalibraatioliuosten kosentraatioiksi
valittiin 1.8, 3.6, ja 7.2 µM (n = 3, 6, 12). Kaikista kalibraatioliuoksista tehtiin kolme replikaattia.
Kaikkiin liuoksiin lisättiin lisäksi 12 µM fosfaattitausta. Testissä käytettiin myös ensimmäistä
kertaa kaksi kertaa väkevämpää reseptoriliuosta, jota tämän testiin jälkeen siirryttiin pääasiassa
käyttämään. Uusi reseptoriliuos (kohdan 2.2.1. ohjeen mukaan) ja pyrofosfaattiliuos valmisteltiin
päivää ennen kalibraarioliuosten valmistelua, ja säilytettiin jääkaapissa. Liuoksia ei haihdutettu,
vaan liuos laimennettiin 1 ml tilavuuteen 10 mM HEPES liuoksella, ja lisättiin 1 ml Reseptori 9liuosta. Liuokset noudattivat yhtälöä:

n × 2 μl PP

,

+ 40 μl P

,

+ (960 − 2n) μl 10 mM HEPES (aq) +

1 ml Reseptori 𝟗

(

(21)

)

Näytteet sonikoitiin 30 min ajan ja säilytettiin yön yli jääkaapissa. Kokeessa yritettiin myös
valmistaa näytteitä laimentamalla 50 µL polvinivelnestettä suoraan 10 mM HEPES-liuoksella 1 ml
tilavuuteen ja lisäämällä polvinesteeseen 1 mL 100 µM reseptoriliuosta. Proteiinit kuitenkin
saostuivat nesteestä lisättäessä HEPES-liuosta, ja reseptoriliuosta lisätessä liuoksen väri kerääntyi
kokonaan proteiinissakaan. Päätettiin tutkia myöhemmin lisää menetelmiä, miten proteiinin saa
poistettua polvinesteestä.
Koe 13: Seuraavassa kalibraatiotestissä käytettiin 24 µM PPi-standardiliuosta, joka sekoitettiin 10
mM HEPES-liuokseen. Liuos valmistettiin pipetoimalla 10 ml 0,6 mM PP i-standardiliuosta 250
ml mittapulloon, joka täytettiin merkkiin asti HEPES-liuoksella. Kalibraatioliuoksien
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konsentraatiot olivat 1.8, 3.0, 4.8 ja 6,0 µM (n = 3, 5, 8, 10). Liuoksia ei haihdutettu, vaan
pyrofosfaattiliuoksen määrä kompsensoitiin HEPES-liuoksen määrästä. Liuokset sekoitettiin
seruaavalla tavalla:

n × 50 μl PP

+ (1000 − 50n) μl 10 mM HEPES (aq) +
1 ml Reseptori 𝟗

(

(22)

)

Liuoksia ei sonikoitu, mutta säilytettiin vuorokausi jääkaapissa ennen mittausta.
Koe 14: Testissä kokeiltiin taas uudenlaista kalibraatiota sen perustellaa, mitä edellisistä kokeista
oli opittu. Kalibraatioliuoksien konsentraatiot olivat 1.8, 3.0, 4.8, ja 6.0 µM (n = 3, 5, 8, 10) ja
jokaisesta liuoksesta tehtiin kolme replikaattia. Liuoksien valmistukseen käyettiin 0,6 mM
pyrofosfaattiliuosta ja liuokset sekoitettiin kaavan 18 ilmaisevalla tavalla.
Tämän lisäksi kokeiltiin valmistella näytteitä, mutta näytteiden preparoinnissa ei onnistuttu
kunnolla. Mitattiin kuusi kertaa 50 µL polvinestettä (B2-99), joista kolme 4 ml vialiin ja kolme 5
ml koeputkiin. Koeputkiin mitatut näytteet laimennettiin 700 µL 10 mM HEPES-liuoksella ja
sentrifugoitiin 5300 rpm 15 min. Sentrifugoinnin jäälkeen putkissa ei ollut sakkaa, ja koko
nestemäärä suodatettiin 0,45 µM mikrofiltterikapselilla. Sudatettuihin sentrifugoituihin näytteisiin
lisättiin 1 mL 100 µM reseptori 9-liuosta, jolloin muodostui proteiini sakka. Näytteitä ei säilytetty
sakkautumisen vuoksi. Vialeissa olleet näytteet laitettiin 500 °C uuniin 15 min ajaksi, ja haihtuivat
hyvin nopeasti, jättäen lopulta valkoisen jäännöksen vialin seinämille. Jäännös liuotettiin 500 µL
10 mM HEPES-liuosta, ja pestiin vielä 500 µL 10 mM HEPES-liuosta, kummatkin otettiin talteen
ruiskuun, jonka jälkeen näytteet suodatettiin 0,45 µm mikrofiltterikapseleilla, ja suodatettuihin
näytteisiin lisättiin 1 mL 100 µM reseptori 9-liuosta. Kaikki näytteet ja kalibraatioliuokset
sonikotiin 30 min ajan valmistuksen jälkeen ja säilytettiin jääkaappissa yön yli. Liuoksia
sonikoitiin vielä 5 min ajan seuraavana päivänä ennen mittausta.
Koe 15: Kokeessa toistettiin kokeen 14 tuloksia ja koitettiin kokeen 14 uunituhkausmenetelmää
uudestaan. Kalibraatioliuoksien konsentraatiot olivat 1.8, 3.0, 4.8, ja 6.0 µM (n = 3, 5, 8, 10) ja
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jokaisesta liuoksesta tehtiin kolme replikaattia. Liuoksien valmistukseen käyettiin 0,6 mM
pyrofosfaattiliuosta ja liuokset sekoitettiin kaavan 18 ilmaisevalla tavalla.
Polvinestettä (T15-B2-74, T15-B2-75) mitattiin 50 µL vialeihin, ja kummastakin tehtiin kolme
replikaattia. Näytteet tuhkattiin 500 °C uunissa 15 min ajan. Tuhkattiin jälkeen näytteisiin lisättiin
1 mL HEPES-liuosta ja 1 mL reseptori 9-liuosta. Varsinaisten polvinestenäytteiden lisäksi tehtiin
standardinäytteet, joissa 3,6 µM pitoisuus pyrofosfaattia lopullisessa liuoksessa (T15-BS-6).
Standardinäytteet valmisteltiin kalibraatioliuoksien tapaan, vastaten kaavan mukaan liuosta, jossa
n = 6.
Koe 16: Testattiin uudenlaista lähestymistapaa uunihaihdutukseen. Pipetoitiin polvinestettä 50 µL
vialiin, ja tehtiin kolme replikaattia. Polvinestenäytteitä haihdutettiin ensin 20 min 120 °C, jonka
jälkeen näytteet olivat silmämääräisesti kuivia. Tämän jälkeen näytteet tuhkattiin 15 min ajan 500
°C ja vielä 10 min 600 °C. Jäännöksenä valkea epäorgaanisen näköinen jäännös, joka liuotettiin
suoraan 1 mL HEPES-liuosta.
Koe

17:

Kehitettiin

uusi

happouuttomenetelmä,

joka

perustui

osin

Abcam®

proteiininpoistoprotokollaan.46 Mitattiin 5 mL koeputkiin polvinestettä 50 µL (T17-B2-33, T17B2-64). Näytteet laitettiin jäähauteeseen, ja näytteisiin lisättiin 15 µL 4 M PCA-liuosta, sekä
vorteksotiin nopeasti n. 5 sekunnin ajan. Näytteiden annettiin uuttua n. 5 min ajan. Tämän jälkeen
näytteisiin lisättiin 335 µL HEPES-liuosta. Näytteet sentrifugoitiin 5300 rpm 10 min ajan.
Näytteistä otettiin nestefaasi talteen, ja toiseen näytteeseen (T17-B2-64) lisättiin 20 µL 2 M NaOHliuosta. Tämän jälkeen näytteen pH tarkistetiin pH-paperilla, ja lisättiin 5 µL lisää 2 M NaOHliuosta, jonka jälkeen näyte oli neutraali. Lisättiin 25 µL NaOH:ta toiseen näytteeseen (T17-B233). Kumpaankin näytteeseen lisättiin lopuksi 475 µL HEPES-liuosta ja 1 mL reseptori 9-liuosta
(100 µM), saattaen näytteiden kokonaistilavuuden 2 mL:ään. Kalibraatioliuoksia ja näytteitä
sonikoitiin 30 min ajan valmistelun jälkeen ja 5 min ennen mittausta. Mitattiin kahden päivän
kuluttua. Koe toteutettiin happopestyillä vialeilla.
Koe 18: Testattiin kokeen 17 näytteenpreparointia uudestaan kalibraation kanssa. Koe toteutettiin
happopestyillä vialeilla. Kalibraatioliuoksien konsentraatiot olivat 1.8, 3.0, 4.8, ja 6.0 µM (n = 3,
5, 8, 10) ja jokaisesta liuoksesta tehtiin kolme replikaattia. Liuoksien valmistukseen käytettiin 0,6
mM pyrofosfaattiliuosta ja liuokset sekoitettiin kaavan 18 ilmaisevalla tavalla.
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Tavallisten polvinestenäytteiden (T18-B2-33, T18-B2-75) lisäksi tehtiin kummallekin näytteelle
vastaava standardinlisäysnäyte, jolla testattiin näytteenpreparoinnin luotettavuutta. Polvinestettä
mitattiin koeputkiin 50 µL. Standardilisäysnäytteisiin (T18-B2-33S4, T18-B2-75S4) lisättiin 8 µL
0,6 mM pyrofosfaattiliuosta. Näytteet laitettiin jäähauteeseen, ja näytteisiin lisättiin 15 µL 4 M
PCA-liuosta, sekä vorteksotiin nopeasti n. 5 sekunnin ajan. Näytteiden annettiin uuttua n. 5 min
ajan. Tämän jälkeen näytteisiin lisättiin 335 µL HEPES-liuosta. Näytteet sentrifugoitiin 5300 rpm
15 min ajan. Näytteistä otettiin nestefaasi talteen, ja neutraloitiin näytteet 25 µL 2 M NaOH-liuosta.
Näytteisiin lisättiin lopuksi 475 µL HEPES-liuosta ja 1 mL reseptori 9-liuosta (100 µM), saattaen
näytteiden kokonaistilavuuden 2 mL:ään. Kalibraatioliuoksia ja näytteitä sonikoitiin 30 min ajan
valmistelun jälkeen ja 5 min ennen mittausta. Mitattiin seuraavana päivänä valmistelusta.
Koe 19: Kokeessa muokattiin vielä näytteenvalmistusmenetelmää. Koe toteutettiin happopestyillä
vialeilla. Kalibraatioliuoksien konsentraatiot olivat 1.8, 3.0, 4.8, ja 6.0 µM (n = 3, 5, 8, 10) ja
jokaisesta liuoksesta tehtiin kolme replikaattia. Liuoksien valmistukseen käytettiin 0,6 mM
pyrofosfaattiliuosta ja liuokset sekoitettiin kaavan 18 ilmaisella tavalla.
Tavallisten polvinestenäytteiden (T19-B2-74, T19-B2-76) lisäksi tehtiin kummallekin näytteelle
vastaava standardinlisäysnäyte, jolla testattiin näytteenpreparoinnin luotettavuutta. Polvinestettä
mitattiin koeputkiin 50 µL. Standardilisäysnäytteisiin (T19-B2-74S4, T19-B2-76S4) lisättiin 8 µL
0,6 mM pyrofosfaattiliuosta. Näytteet laitettiin jäähauteeseen, ja näytteisiin lisättiin 50 µL 4 M
PCA-liuosta, sekä vorteksotiin nopeasti n. 5 sekunnin ajan. Näytteiden annettiin uuttua n. 5 min
ajan. Tämän jälkeen näytteisiin lisättiin 400 µL HEPES-liuosta. Näytteet sentrifugoitiin 5300 rpm
15 min ajan. Näytteistä otettiin nestefaasi talteen (500 µL), ja neutraloitiin näytteet 80 µL 2 M
NaOH-liuosta. Näytteisiin lisättiin lopuksi 420 µL HEPES-liuosta ja 1 mL reseptori 9-liuosta (100
µM), saattaen näytteiden kokonaistilavuuden 2 mL:ään. Kalibraatioliuoksia ja näytteitä sonikoitiin
30 min ajan valmistelun jälkeen ja 5 min ennen mittausta. Mitattiin seuraavana päivänä
valmistelusta.

2.4. Mittaukset ja tulokset

Sekä näytteiden että kalibraatioliuoksien suuri suhteellinen keskihajonta (jopa yli 20 %) aiheutti
paljon ongelmia koko projektin ajan. Myös suuret heittelyt kalibraatioliuoksien fluoresenssin
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intensiteetissä testistä toiseen aiheuttivat projektissa luotettavuus ongelmia. Tyhjentäviä vastauksia
näihin ongelmiin ei saatu, mutta pitkällisen tutkimuksen jälkeen voidaan kuitenkin ehdottaa
mahdollisia ongelmia sekä poissulkea joitain ongelmia.
Koe 1: Näytteitä ei mitattu, sillä huomattiin, että reseptori imeytyi kuivattuun sakkaan. Tämä
voitiin huomata sakan värjäytymisestä keltaiseksi, ja liuoksen muuttuessa värittömäksi. Jotta tältä
vältyttäisiin, päätetiin kokeilla uuttaa pyrofosfaatti veteen polvinesteen kuivajäännöksestä
haihdutuksen jälkeen.
Koe 2: Näytteet mitattiin seuraavana päivänä valmistelusta ja vorteksoitiin ennen mittausta.
Kalibraatiosarjan mittaus antoi miniprojektin tuloksiin nähden heikon korrelaation, ja myös
mitattujen liuoksien intensiteetti oli heikko (Kuvaaja 1.). Mittausta ei pidetty luotettavana. Käytetyt
varastoliuokset olivat uusia testissä uusia, ja niitä oli säilytetty huoneenlämmössä vetokaapissa yksi
päivä.
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Kuvaaja 1. Kokeen 2 mitattu kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM),
suoran yhtälö: Y = 23.055X – 22.527, Pearson’s r: 0.7823, R-square = 0.61206.
kaikissa tapauksissa suodatus antoi menetelmällä paremman saannon kuin sentrifugoidut näytteet,
josta pääteltiin soudatuksen olevan parempi menetelmä näistä kahdesta. Näytteiden T2-B1-28
hajonta oli todella suurta, mutta näytteiden T2-B1-69 hajonta oli taas lähellä tavoitetta (Taulukko
1.). Fluoresenssi näytteissä oli pääsääntöisesti hyvä verrattuna kalibraatiosarja antamiin
fluoresenssiarvoihin. Huomattavaa on myös, että jokaisen kolmen näytteen hajonta oli hyvin

57
erilainen. Päätettiin kokeilla toistaa kokeet käyttämällä vain suodatusmenetelmää näytteiden
preparoinnissa. Uusia liuoksia seuraavaa testiä varten ei kuitenkaan tehty, vaan käytettiin koetta 2
varten valmistettuja liuoksia.
Koe 3: Näytteet mitattiin seuraavana päivänä valmistelusta ja vorteksoitiin ennen mittausta.
Kalibraatiosuora oli edelleen heikompi, kuin miniprojektin tutkimuksissa (Kuvaaja 2.). Näytteiden
suhteellinen keskihajonta kuitenkin tällä kertaa kokonaisuudessaan kohtalaista, ollen kaikkien
näytteiden kohdalla alle 16 %, ja pienimmän hajonnan antaneen näytteen kohdalla alle 2 %, joka
tämän tutkimuksen puitteissa on erinomainen (taulukko 2.)
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Kuvaaja 2. Kokeen 3 mitattu kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM),
suoran yhtälö: Y = 17,627X – 29,794, Pearson’s r: 0.9616, R-square = 0.9246.
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Taulukko 3. Kokeen 2 tulokset. Konsentraatiot laskettu kokeen 2 kalibraatiosarjan (kuvaaja 1.) tulosten perusteella.
Metodi

Näyte

Fluoresenssi (a.u.)

Konsentraatio (µM)

Keskihajonta

RSD (%)

Sentrifugi

T2-B1-28-1

25,05

2,06

-

-

Suodatus

T2-B1-28-2

186,59

9,07

-

-

Suodatus

T2-B1-28-3

80,10

4,45

-

-

Suodatus

T2-B1-52-1

206,57

9,94

-

-

Sentrifugi

T2-B1-52-2

198,75

9,60

-

-

Sentrifugi

T2-B1-52-3

172,67

8,47

-

-

Sentrifugi

T2-B1-69-1

219,23

10,49

-

-

Suodatus

T2-B1-69-2

222,03

10,61

-

-

Suodatus

T2-B1-69-3

285,73

13,37

-

-

kesk.

T2-B1-28

97,24

5,20

3,56

68,57

kesk.

T2-B1-52

192,66

9,33

0,77

8,25

kesk.

T2-B1-69

242,33

11,49

1,63

14,20
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Taulukko 4. Kokeen 3 tulokset. Konsentraatiot laskettu kokeen 2 kalibraatiosarjan (kuvaaja 2.) tulosten perusteella.
Metodi

Näyte

Fluoresenssi (a.u.)

Konsentraatio (µM)

Keskihajonta

RSD (%)

suodatus

T3-B1-15-1

105,29

7,66

-

-

suodatus

T3-B1-15-2

123,88

8,72

-

-

suodatus

T3-B1-15-3

81,89

6,34

-

-

suodatus

T3-B1-67-1

132,47

9,21

-

-

suodatus

T3-B1-67-2

127,38

8,92

-

-

suodatus

T3-B1-67-3

131,08

9,13

-

-

suodatus

T3-B1-72-1

65,81

5,42

-

-

suodatus

T3-B1-72-2

86,50

6,60

-

-

suodatus

T3-B1-72-3

84,38

6,48

-

-

kesk.

T3-B1-15

103,68

7,57

1,19

15,76

kesk.

T3-B1-67

130,31

9,08

0,15

1,64

kesk.

T3-B1-72

78,90

6,17

0,65

10,47
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Koe 4: Johtuen edelleen odotettua heikommasta kalibraatiosta, päätettiin tehdä vielä uudet
varastoliuokset, joista valmisteltiin uusi kalibraatiosuora. Kalibraatiosuora ei edelleenkään ollut
hyvä aiempiin havaintohin verrattuna (Kuvaaja 3.). Kalibraatio mitattiin kolmeen kertaan, mutta
vain viimeinen mittaus tallennettiin. Suoransovitus oli tästä huolimatta parempi, kuin edeltävien
kokeiden suoransovitus, mutta ei päässyt yhtä hyviin tuloksiin, kuin miniprojektin parhaimmat
tulokset. Kaksi liuosta seitsemästä kaatui ennen viimeistä mittausta, joten niitä ei mitattu (pisteet n
= 5 (3,0 µM) ja n = 9 (5,4 µM)). Koska kokeessa ei saatu uusia mielenkiintoisia tuloksia, kokeiltiin
muuttaa liuosjärjestelmää luotettavammaksi, jotta saataisiin johdonmukaisempia tuloksia.
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Kuvaaja 3. Kokeen 4 mitattu kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM),
suoran yhtälö: Y = 134.909X – 13.915, Pearson’s r: 0.9598, R-square = 0.9212.

Koe 5: Kokeessa 5 testattiin uuden liuossysteemin vaikutusta tuloksiin. Uusi liuossysteemi ei
tuottanut aiempaa parempia tuloksia. Edelleen kalibraatioliuosten mittaustulosten hajonta oli
pahimmillaan todella suurta, ja fluoresenssin vahvuus oli edelleen suhteessa konsentraatioon
matalampi, kuin aiemmin havaituissa tuloksissa. Näytteiden saadut konsentraatiot edelleen
samassa kokoluokassa kuin aiemmissa näytteissä, ja hajonta vain lievästi suurempaa kuin
edellisissä kokeissa. kuitenkin toisen ja kolmannen kalibraatioliuoksen (n = 5 ja n = 10) kohdalla
yksi mittauksista erosi merkittävästi tulokseltaan verrattuna kahteen muuhun (Kuvaaja 4.).
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Fluoresenssi oli myös heikompaa, kuin aiemmin miniprojektin tulokset antaisivat odottaa.
Näyteliuosten suhteellinen keskihajonta vaihteli pääasiassa 15 % molemmin puolin, paitsi näytteen
T5-B1-15 kohdalla, jonka suhteellinen keskihajonta replikaattien välillä oli vain noin 6 %
(taulukko 5.).
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Kuvaaja 4. Kokeen 5 mitattu kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM),
suoran yhtälö: Y = 25,195X – 48,866, Pearson’s r: 0.961, R-square = 0.9235.

Koe 6: Mittaussarjalla koitettiin tutkia näytteiden hajontaa, mutta kun näytteitä mitattiin,
huomattiin äkkiä, että näytteet eivät antaneet ollenkaan odotetun mukaista signaalia. Jokainen
näyte näytti signaalin puolesta nollanäytteeltä. Tämä viittasi ongelmaan standardinäyteliuosten
valmisteluun käytetyissä liuoksisissa.

62

Taulukko 5. Kokeen 5 tulokset. Konsentraatiot laskettu kokeen 5 kalibraatiosarjan (kuvaaja 4.) tulosten perusteella.
Metodi

Näyte

Fluoresenssi (a.u.)

Konsentraatio (µM)

Keskihajonta

RSD (%)

suodatus

T5-B1-15-1

188,00

9,40

-

-

suodatus

T5-B1-15-2

210,43

10,29

-

-

suodatus

T5-B1-15-3

183,08

9,21

-

-

suodatus

T5-B1-59-1

117,48

6,60

-

-

suodatus

T5-B1-59-2

176,57

8,95

-

-

suodatus

T5-B1-59-3

192,63

9,58

-

-

suodatus

T5-B1-72-1

138,94

7,45

-

-

suodatus

T5-B1-72-2

164,82

8,48

-

-

suodatus

T5-B1-72-3

190,24

9,49

-

-

suodatus

T5-B1-82-1

85,50

5,33

-

-

suodatus

T5-B1-82-2

129,27

7,07

-

-

suodatus

T5-B1-82-3

114,10

6,47

-

-

kesk.

T5-B1-15

193,84

9,63

0,58

6,01

kesk.

T5-B1-59

162,23

8,38

1,57

18,75

kesk.

T5-B1-72

164,66

8,47

1,02

12,01

kesk.

T5-B1-82

109,84

6,29

0,88

14,02
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Koe 7: Mitattiin kaksi kuuden näytteen sarjaa. Sarja, joka oli tehty kokeessa 5 valmistetusta OFL041-Zn-reseptorivarastoliuoksesta (samoin kuin kokeen 6 näytteet) eivät edelleenkään antaneet
signaalia, joka poikkeaisi nollanäytteestä. Alkuperäisellä tavalla valmistetulla OFL-041-Znreseptoriliuoksella valmistetut näytteet antoivat odotetun suuntaisia tuloksia, jotka esitellään
taulukossa 6. Näyte T7-BS-2-6 erosi ainoana näytteistä yli keskihajonnan verran. Tuloksien
perusteella päätettiin luopua varastoliuoksen käytöstä, ja valmistella jatkossa aina reseptoriliuos
samalla viikolla, kuin näytteet, ja säilyttää reseptoriliuos jääkaapissa. Kokeessa 5 suunniteltu
reseptoriliuoksen varastoliuos todennäköisesti pilaantui nopeasti, joka viittaa siihen, että
reseptoriliuoksen pitää olla melko tuoretta aina liuoksia tehdessä. Kokeen suhteellinen
keskihajonta

on

samassa

kokoluokassa

polvinestenäytteiden

havaittujen

suhteellisten

keskihajontojen kanssa. joka viittaa hajonnan syntyvän muualta, kuin itse polvinesteen
heterogeenisyydestä.

Taulukko 6. Kokeen 7 signaalin antaneiden näytteiden fluoresenssin intensiteetti, intensiteetin
keskiarvo, keskihajonta ja suhteellinen keskihajonta. Kaikki tässä taulukossa tehdyt näytteet oli
valmistettu Alkuperäisellä tavalla valmistetulla OFL-041-Zn-reseptorivarastoliuoksella.
T7-BS-2-1

174,07

T7-BS-2-2

161,69

T7-BS-2-3

171,20

T7-BS-2-4

177,04

T7-BS-2-5

186,09

T7-BS-2-6

233,02

Keskiarvo

183,85

Keskihajonta

25,36

RDS (%)

13,79

Koe 8: Kokeen näytteet unohtuivat yöksi 60 °C vesihauteeseen. Niitä koitettiin mitata seuraavana
päivänä, mutta näytteet eivät antaneet enää signaalia. Kokeesta voidaan päätellä, että näytteet eivät
kestä

pidempiaikaista

valmisteluvaiheissa.

lämmitystä.

Lämmityksestä

luovuttiin

tämän

jälkeen

kaikissa
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Koe 9: Näytteiden hajonta oli kauttaaltaan suurta. Näytteet, joissa oli fosfaattia (T9-BS-3 ja T9BS-4), antoivat matalamman hajonnan. Näytteiden intensiteetti oli myös keskimäärin korkeampi,
kuin näytteiden, joihin pyrofosfaattia ei oltu lisätty (T9-BS-1 ja T9-BS-2). Tulokset eivät ole täysin
vertailukelpoisia keskenään, johtuen osan näytteiden pienemmästä (T9-BS-3 ja T9-BS-4)
otannasta. Korkeimman keskihajonnan ja suhteeellisen keskihajonnan (RSD) antoi näytteet, joissa
oli käytetty 24 µM pyrofosfaattiliuosta, ja joihin ei oltu lisätty fosfaattia (T9-BS-2). Näytteet, joissa
oli käytetty 0,6 mM pyrofosfaattiliuosta lisätty (T9-BS-1 ja T9-BS-3) antoivat pienemmän
hajonnan ja korkeamman signaalin kuin muut näytteet. Kokeen tulokset on esitelty taulukossa 7.
Kokeen jälkeen päätettiin kokeilla standardiliuoksiin lisätä erinäisiä määriä fosfaattia. Siirryttiin
käyttämään 0,6 mM pyrofosfaattistandardia, koska sillä saavutetuista parempia tuloksia.

Taulukko 7. Kokeen 9 näytteet. Kaikki näytteet sisältävät saman määrän pyrofosfaattia (6,0 µM).
Näyte

T9-BS-1

T9-BS-2

T9-BS-2

T9-BS-3

Kaikki

1

284,60

329,85

340,37

253,50

-

2

334,49

283,58

315,43

323,99

-

3

314,66

311,57

279,85

319,67

-

4

319,59

224,44

342,42

276,38

-

5

292,00

277,02

301,20

271,85

-

6

362,88

259,71

407,81

218,56

-

7

282,07

205,43

-

-

-

8

228,23

206,04

-

-

-

9

217,46

221,62

-

-

-

10

331,55

230,78

-

-

-

11

265,98

196,96

-

-

-

12

250,29

189,43

-

-

-

Keskihajonta

44,55

46,72

44,42

40,06

52,29

Keskiarvo

290,32

244,70

331,18

277,32

267,43

RSD (%)

15,34

19,09

13,41

14,44

19,55
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Koe 10: Kokeessa selvisi, että pipettien tarkkuuden keskihajonta on kaikissa tapauksissa
maksimissaan noin 1 %, joka ei riitä selittämään havaittua, lähes 20 % keskihajontaa
standardinäytteissä. Toinen 1000 µL pipetti mittasi hieman suuremman määrän vettä kuin
nimellisarvo sanoi, mutta tämän ei pitäisi vaikuttaa näytteiden keskinäiseen hajontaan näytteissä,
kun kaikissa näytteissä käytetään samalla kertaa samaa pipettiä (Taulukko 8.).
Kokeita siis päätettiin jatkaa, ja selvittää, millaisia vaikutuksia fosfaattitaustalla on kalibroinnin
tarkkuuteen.

Taulukko 8. Kokeen 10 tulokset.
Pipetti

1000 µL pipetti (1) 1000 µL pipetti (2) 200 µL pipetti 10 µL pipetti

määrä ja aine

500 µL, H2O

500 µL, H2O

20 µL, H2O

5 µL, H2O

1. mittaus (mg)

499,4

510,0

19,7

4,9

2. mittaus (mg)

498,5

509,7

20,1

5,0

3. mittaus (mg)

498,3

509,7

20,0

4,9

4. mittaus (mg)

498,1

509,4

19,8

5,0

5. mittaus (mg)

-

-

19,8

5,0

keskiarvo

498,6

509,7

19,9

5,0

saanto (%)

99,7

101,9

99,4

99,2

Keskihajonta

0,5

0,2

0,2

0,1

RSD (%)

0,1

0,1

0,7

1,0

Koe 11: Kumpikin mittaus antoi kohtalaisen sovituksen, ollen tähänastisista sovituksista parhaat.
Tarkkuus kummallakin suoralla samaa luokkaa. Ensimmäinen suoransovitus (Kuvaaja 5.)
muodostaa jyrkemmän kuvaajan kuin toinen suoransovitus (kuvaaja 6.) mutta lähtee alemmilla
pitoisuuksilla hyvinkin samoista lukemista liikkeelle. Tulokset antoivat kuitenkin toivoa
myöhempään testaukseen johtuen tuloksista, jotka lähestyivät aiempaa havaittua, ja saatiin
lisäinformaatiota olosuhteista, mitä tulokset edellyttävät.

66

250

Intesiteetti (a.u.)

200

150

100

50

0
0

1

2

3

4

5

6

Konsentraatio (µM)

Kuvaaja 5. Kokeen 11 ensimmäisen sarjan mitattu kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X =
Konsentraatio (µM), suoran yhtälö: Y = 44,214X – 56,012, Pearson’s r: 0.9708, R-square =
0.9366. Kaikista pisteistä linearisoitu.
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Kuvaaja 6. Kokeen 11 toisen sarjan mitattu kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X =
Konsentraatio (µM), suoran yhtälö: Y = 30,632X – 20,956, Pearson’s r: 0.9716, R-square =
0.9347
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Keskiarvottamalla ensimmäisen sarjan mittauspisteiden tulokset, saatiin muodostettua kuvaaja 7,
jonka sovitus oli jo erinomainen. Tämä viittaa mittauspisteiden keskiarvon osuvan satunnaisesta
tulosten heittelystä huolimatta hyvin kohdilleen. Tätä metodia päätettiin tämän jälkeen kuitenkin
hyödyntää myöhemmissä tutkimuksissa lupaavien tuloksien takia.
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Kuvaaja 7. Kokeen 11 ensimmäisen sarjan mitattu kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X =
Konsentraatio (µM), suoran yhtälö: Y = 44,214X – 56,012, Pearson’s r: 0.9979, R-square = 0.9938.
Linearisoitu rinnakkaisten liuosten keskiarvotuloksesta.

Koe 12: Logaritmisen kalibraation sovitus oli melko hyvä virheen puolesta, mutta pisteet eivät
olleet keskenään samalla suoralla silmämääräisesti (Kuvaaja 8.). Sovituksen virhe ei myöskään ole
suoraan verrattavissa edeltäviin kokeisiin, sillä kalibraatioliuoksia oli käytössä vain yhdeksän ja
kolmea eri vahvuutta, kun normaalisti käytettiin 12 kalibraatioliuosta ja neljää eri vahvuutta.
Kuitenkin kokeen tuloksista verrattuna edellisen kokeen tuloksiin pääteltiin, että neljän pisteen
kalibraatio näyttäisi olevan luotettavampi. Kuitenkin kokeen tulosten perusteella pääteltiin testata
vielä uudestaan kalibraatioliuosten sekoitusta ilman haihdutusta, käyttäen väkevämpää
reseptoriliuosta.

68

300

Fluoresenssi (a.u.)

250
200
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Konsentraatio (µM)

Kuvaaja 8. Kokeen 12 kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM), suoran
yhtälö: Y = 49,339X – 39,813, Pearson’s r: 0.9756, R-square = 0.9524.

Koe 13: Selvästi edellisä kokeita huonompi suoransovitus (Kuvaaja 9.). Syyn pääteltiin olevan
sonikoinnin puutteessa. Intensiteetti oli kauttaaltaan matalahko, ja erityisesti korkeilla
pitoisuuksilla. Sonikoinnin suuri vaikutus kalibraation tarkkuuteen ja intensiteetin vahvuuteen
viittaa reseptorin 9 ja tai reseptorin 9 pyrofosfaatin muodostaman kompleksin aggregoitumiseen.
Koska on tiedossa, että suuremmilla pitoisuuksilla reseptori 9 muodostaa hydrogeelin
vesiliuoksissa, tätä voidaan pitää todennäköisenä tekijänä. Suoran kulmakerroin poikkeisi myös
vahvasti edellisten kokeiden havainnoista. Tulosten seurauksena sonikointi nähtiin aivan
ehdottomana osana näytteen valmistelua.
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Kuvaaja 9. Kokeen 13 kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM), suoran
yhtälö: Y = 9,887X +15,970, Pearson’s r: 0.7831, R-square = 0.6132.

Koe 14: Kokeen sentrifugoituja näytteitä ei mitattu sakkaantumisen takia, ja uunissa valmistellut
näytteet eivät antaneet lainkaan signaalia. Tästä huolimatta, kokeessa onnistuttiin muodostamaan
tähänastisista kokeista selvästi paras kalibraatiosuora. Pisteissä on hajontaa, mutta hajonta on
kohtalaista, ja pisteet antavat varsin hyvän sovituksen (Kuvaaja 10.). Kun mittauspisteet vielä
keskiarvotettiin, kuvaajalle saatiin todella hyvä sovitus (> 0,999) (Kuvaaja 11.). Näiden tuloksien
valossa tähän testiin käytettyä kalibraatiometodia päätettiin käyttää kaikissa lopuissakin testeissä,
sillä tulokset olivat vihdoinkin toivoton kaltaiset. Kuitenkin johtuen huonosta menestyksestä vielä
näytteiden preparoinnissa, haluttiin jatkaa näytteiden preparoinnin tutkimista, ja yrittää kehittää
nopea vaivaton tapa valmistella näytteet. Aiemmin käytetty suodatusmenetelmä vaikutti
lupaavalta, mutta näytteiden yksitellen suodatus on työläs prosessi, jos näyte määrä on suuri.
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Kuvaaja 10. Kokeen 14 kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM),
suoran yhtälö: Y = 69,111X – 44.462, Pearson’s r: 0.9863, R-square = 0.9701.
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Kuvaaja 11. Kokeen 14 kalibraatiosuora muodostettuna keskiarvona saman konsentraation
kalibraatioliuosten tuloksista. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM), suoran yhtälö: Y
= 69,111X – 44.462, Pearson’s r: 0.9996, R-square = 0.9987.
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Koe 15: Mittaukset tehtiin vain välillä 580-620 nm, johon standardiliuosten ja näytteiden maksimi
on

kaikissa

aiemmissa

kokeissa

osunut.

Mittaukset

myös

toteutettiin

hitaammalla

mittausnopeudella (120 nm/min). Saatiin kalibraatiosuora, joka on melko hyvin linajassa kokeen
14 tuloksien kanssa. Virhe suorassa on lievästi suurempi, mutta parhaimmistoa kaikista kokeista
silti. Hitaamalla mittausnopeudella ei näytä olevan merkittävää vaikutusta kalibraatioliuosten
mittausten hajontaan (Kuvaaja 12.). Mittauksien tarkkuuten tosin voi vaikuttaa myös se, ettei
mittausta tehty valmistelusta seuraavana päivänä, vaan vasta kahden päivän kuluttua. Ero kuvaajien
12 ja 13 yhtäilöissä johtuu, että kuvaaja 12 on toteutettu painotettuna keskiarvona, kun kuvaaja 13
on toteutettu suorana keskiarvona pisteistä. Muita pisteitä kuvaajassa on kolme, mutta
konsentraation 6 µM mittauspisteitä on vain 2, koska yksi liuoksista kaatui.

Kuvaaja 12. Kokeen 15 kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM),
suoran yhtälö: Y = 64,883X – 68,539, Pearson’s r: 0.9794, R-square = 0.9593.
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Kuvaaja 13. Kokeen 15 kalibraatiosuora muodostettuna keskiarvona saman konsentraation
kalibraatioliuosten tuloksista. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM), suoran yhtälö: Y
= 64,088X – 66,426, Pearson’s r: 0.9960, R-square = 0.9920.

Uunissa tuhkatut näytteet eivät edelleen antaneet signaalia. Standardinäytteet kuitenkin vastasivat
hyvin laskennallista tulosta, ja ovat hyvin linjassa miniprojektin havaintojen kanssa (Taulukko
9.).45

Taulukko 9. Kokeen 15 standardinäytteiden tulokset. Konsentraatiot laskettu kokeen 15 (kuvaaja
12) kalibraatiosarjan perusteella. Näytteiden laskennallinen konsentraatio on 3,6 µM , johon
saanto-(%) on suhteutettu.
Näyte

Fluoresenssi Konsentraatio

Saanto

Keskihajonta

RSD

(a.u.)

(µM)

(%)

(%)

T15-BS-6-1

178,28

3,80

106

-

-

T15-BS-6-2

154,13

3,43

95

-

-

T15-BS-6-3

174,83

3,75

104

-

-

T15-BS-6 (kesk.)

169,08

3,66

102

10,66

6,3
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Koe 16: Näytteistä ei vieläkään signaalia. Tuhkausmenetelmän tutkimisesta luovuttiin.
Koe 17: Happouutto-menetelmällä valmistellut näytteet antoivat vihdoin odotetun kaltaisen
spektrin. Kummankin näytteen spektri näytti odotetun kaltaiselta. Koska kalibraatiota kokeessa ei
tehty, on mahdoton arvioida näytteiden konsentraatioita.
Koe 18: Näytteet ja kalibraatioliuokset mitattiin välillä 550-610 nm ja hitaamalla
skannausnopeudella 120 nm/min. Kalibraatio ei ollut edellisten kokeiden veroinen. Tämä
todennäköisesti johtui riittämättömästi pestyistä vialeista. Vialit oli tiskattu ja liotettu noin 1 M
suolahapossa. Intensiteetti kalibraatiosuoran liuoksilla oli poikkeuksellisen lähes kaikilla
liuoksilla, ja pisteet eivät osu hyvin samalle suoralle (Kuvaaja 14.).
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Kuvaaja 14. Kokeen 18 kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM),
suoran yhtälö: Y = 88,037X + 30,67794, Pearson’s r: 0.9128, R-square = 0.8331.

Suurin osa näytteistä mittautui hyvin. Näyte T18-B2-33S4-3 ei antanut signaalia (laskettu
kosentraatio alle 0). Osan näytteistä maksimi oli todennäköisesti pH-erojen takia siirtynyt
suuremmalle aallonpituudelle. Osassa näytteissä oli myös liikaa proteiinia. Tämän takia näytteitä
T18-B2-64 ei voitu mitata. Näytteiden ja standardilisäysnäytteiden ero on minimaalinen (Taulukko
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10.). Laskennallisesti ero konsentraatiossa tulisi olla noin 2,4 µM. Tämä viittaa siihen, että
menetelmä nykyisellään on vielä toimimaton.

Taulukko 10. Kokeen 18 näytteiden tulokset. Konsentraatiot laskettu kokeen 18 (kuvaaja 14)
kalibraatiosarjan

perusteella.

Standardilisäysnäytteiden

T18-B2-33S4

ja

T18-B2-75S4

laskennallinen ero tulisi olla normaaleihin näytteisiin nähden 2,4 µM.
Näyte

Fluoresenssi (a.u.) Konsentraatio (µM) Keskihajonta RSD-(%)

T18-B2-33-1

104,97

0,84

-

-

T18-B2-33-2

78,74

0,55

-

-

T18-B2-33-3

158,93

1,46

-

-

T18-B2-33S4-1

144,47

1,29

-

-

T18-B2-33S4-2

82,83

0,59

-

-

T18-B2-75-1

270,56

2,72

-

-

T18-B2-75-2

156,02

1,42

-

-

T18-B2-75-3

293,85

2,99

-

-

T18-B2-75S4-1

230,43

2,27

-

-

T18-B2-75S4-2

210,17

2,04

-

-

T18-B2-75S4-3

233,61

2,31

-

-

T18-B2-33 (kesk.)

114,22

0,95

0,46

49,0

T18-B2-33S4 (kesk.)

113,65

0,94

0,50

52,5

T18-B2-75 (kesk.)

240,14

2,38

0,84

35,2

T18-B2-75S4 (kesk.)

224,74

2,20

0,14

6,6

Koe 19: Kalibraatio parempi kuin kokeessa 18. Suora ei leikkaa fluoresenssiakselia nollan
yläpuolella, joka tarkoittaa, ettei se anna negatiivisia tuloksia näytteille (Kuvaaja 15.). Fluoresenssi
on hieman korkea, mutta istuu silti melko hyvin aiempiin tuloksiin. Tarkemmin pestyt vialit siis
näyttävät toimivan paremmin. Tarkkuus kuitenkin jää hieman parhaimpien, kokeiden 14 ja 15
kalibraatioista.
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400
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Kuvaaja 15. Kokeen 18 kalibraatiosuora. Y = Fluoresenssi (a.u.), X = Konsentraatio (µM),
suoran yhtälö: Y = 78,175X – 11,397, Pearson’s r: 0.9644, R-square = 0.93.

Hajonta näytteille on saman suuntaista kuin aiemman haihdutus metodin näytteille (Taulukko 11.).
Kuitenkin näytteiden maksimikohta vaihteli melko paljon, ollen isossa osassa tapauksia selvästi
keskimääräistä suurempi (yli 600 nm). Näytteen T19-B2-75-1 fluoresenssi oli matala ja kuvaaja
vääristynyt. Näytteiden T19-B2-75S4 hajonta oli minimaalista. Ongelmaksi kuitenkin muodostui
olematon ero näytteiden ja vastaavien standardilisäysnäytteiden välillä- eron ollessa näytteiden
T19-B2-75 ja T19-B2-75S4 välillä vain noin 0,6 µM ja näytteiden T19-B2-76 ja T19-B2-76S4
välillä 0,14 µM. Kumpikin näistä on murto osa laskennallisesta 2,4 µM erosta.
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Taulukko 11. Kokeen 19 näytteiden tulokset. Konsentraatiot laskettu kokeen 19 (kuvaaja 15)
kalibraatiosarjan

perusteella.

Standardilisäysnäytteiden

T19-B2-75S4

ja

T18-B2-76S4

laskennallinen ero tulisi olla normaaleihin näytteisiin nähden 2,4 µM.
Näyte

Fluoresenssi (a.u.) Konsentraatio (µM) keskihajonta

RSD-(%)

T19-B2-75-1

48,33

0,76

-

-

T19-B2-75-2

131,24

1,82

-

-

T19-B2-75-3

123,48

1,73

-

-

T19-B2-75S4-1

151,65

2,09

-

-

T19-B2-75S4-2

148,25

2,04

-

-

T19-B2-76-1

168,90

2,31

-

-

T19-B2-76-2

186,24

2,53

-

-

T19-B2-76-3

198,35

2,68

-

-

T19-B2-76S4-1

207,85

2,80

-

-

T19-B2-76S4-2

179,05

2,44

-

-

T19-B2-75 (kesk.)

101,01

1,44

0,585791499

40,74

T19-B2-75S4

149,95

2,06

0,030676811

1,49

(kesk.)(kesk.)
T19-B2-76

184,50

1,84

0,239483781

13,04

T19-B2-76S4

193,45

1,98

0,329519136

16,63

(kesk.)
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2.5. Tulosten tarkastelu ja yhteenveto

standardinäytteiden hajonnan syytä ei koskaan saatu lopullisesti selvitettyä, joka jätti lopulta
kalibraation luotettavuuteen toivomisen varaa. Lopulta saatiin kuitenkin melko toistettavia tuloksia
kalibraatiokokeissa 14 ja 15. Polvinestenäytteille ei kuitenkaan saatu toistettavia tai luotettavia
tuloksia, joten näytteiden preparointi vaatii kehitystä. Kokeiden 18 ja 19 standardilisäyskokeet
näytteisiin ei antanut myöskään odotetun kaltaisia tuloksia. Pyrofosfaatin sitoutumista koitettiin
projektissa tutkia myös

31

P-NMR-spektoskopian avulla, mutta johtuen liuosten matalista

konsentraatioista, tämä ei onnistunut. Projektissa oli viitteitä, että reseptori ja [93 • PPi]2+-kompleksi
saattaa aggregoitua vesiliuoksessa. Siksi menetelmää kokeiltiin myös THF-vesi-liuoksessa (50:50)
ja DMSO:ssa. Reseptori ei kuitenkaan liuennut THF-vesi-liuokseen, ja DMSO:lla ei saatu
vesiliuosta parempia tuloksia. Vesi-DMSO-seosta ei kokeiltu Kokeiden joukossa toteutettiin myös
pieni erä kiteytyskokeita [93 • PPi]2+-kompleksille. Vedessä toteutetussa kiteytyskokeessa
muodostui geelimäisiä partikkeleita liuokseen. Tämän takia asiaa ei tutkittu enempää, sillä kiteitä
ei havaittu.
Projektissa ei siis saavutettu luotettavia analyyttisiä tuloksia polvinesteistä, eikä luotettavaa
menetelmää saatu kehitettyä loppuun asti. Tästä huolimatta projektissa selvisi uusia puolia sekä
reseptorista 9 että tavoista, miten samankaltaisille pyrofosfaattireseptoreille kannattaa lähteä
kehittämään metodia. Kuvassa 39 on esitelty menetelmä, jolla projektissa toteutettiin
luotettavimmat kalibraatiokokeet. Tämän lisäksi esitellään kaksi muokattua versiota kokeissa
käytetyistä näytteen valmistelu menetelmistä. Tämä menetelmä voi olla hyvä lähtökohta
tutkimuksille samankaltaisten molekyylien parissa, mutta ei takaa nykyisessä muodossaan
luotettavia tuloksia ainakaan tutkittaessa pyrofosfaattia reseptorilla 9.
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Kuva 39. Menetelmä, jolla kokeissa saatiin parhaat tulokset, sekä kaksi ehdotelmaa näytteiden
preparointia varten.
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