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TIIVISTELMÄ 

 

Sappihappojen fysiologiaan liittyvien kuljetustapahtumien molekulaaristen mekanismi-

en ymmärtämiseksi on olennaista tarkastella sappihappojen kuljettajaproteiinien kolmi-

ulotteista rakennetta vapaassa ja sappihappoyhdisteiden kanssa kompleksoituneessa 

muodossa sekä vertailla rakenteita vastaavanlaisten muiden kuljettajaproteiinien kanssa. 

Tässä tutkielmassa kuvaillaan yksityiskohtaisesti apikaalisen Na+-riippuvaisen sappi-

suolan kuljettajan (apical sodium-dependent bile salt transporter, ASBT) ja suoliston li-

pidejä sitovan proteiinin (ileal lipid-binding protein, ILBP) rakennetta ja sappihappojen 

sitomisominaisuuksia. Lisäksi tarkastellaan natriumin ja taurokolaatin yhteiskuljettaja-

polypeptidin (sodium-taurocholate cotransporting polypeptide, NTCP), orgaanisten 

anionien kuljettajaproteiinien (organic anion transporter protein, OATP), sappisuolojen 

poistopumpun (bile salt export pump, BSEP) ja yleiskuljettajaproteiinien (multidrug 

resistance-associated protein, MRP) yleisiä ominaisuuksia sappihappojen kuljetuksen 

kannalta sekä selvitetään keskeisimpiä kuljettajaproteiinien toimintaan vaikuttavia teki-

jöitä. Lopuksi luodaan katsaus sappihappojen ja niiden kuljettajaproteiinien soveltami-

seen muutamien farmakologisesti kiinnostavien aineiden kuljetuksessa. 
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BILE ACID TRANSPORTER PROTEINS – STRUCTURE AND 

FUNCTION 

 

Abstract:  In order to understand the transport phenomena connected with the 

physiology of bile acids it is essential to consider the three-dimensional structures of the 

bile acid transporter proteins in their free forms as well as in their bile acid complexes. 

It is also useful to compare these proteins with other corresponding transporters. In this 

work is given the detailed description on the structure and binding properties for apical 

sodium dependent bile salt transporter (ASBT). In addition, general properties of 

sodium-taurocholate cotransporting polypeptide (NTCP), organic anion transporter 

protein (OATP), bile salt export pump (BSEP) and multidrug resistance-associated 

protein (MRP) are considered from their transport ability point of view. Furthermore, 

the most critical factors responsible for the function of the transporter proteins are 

included. 
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LYHENTEET JA VIERASPERÄISET SANAT 

 

nTM n transmembrane topology, topologia, jossa integraalinen proteiini lävistää 

solukalvon n kertaa 

Ala alaniini 

Arg arginiini 

ASBT apical sodium-dependent bile salt transporter, apikaalinen 

natriumriippuvainen sappisuolojen kuljettaja 

Asn asparagiini 

Asp asparagiinihappo 

ATP adenosiinitrifosfaatti 

ATPaasi ATP:a energialähteenään käyttävä proteiini 

BSEP  bile salt export pump, sappisuolojen poistopumppu 

CaCo-2 human colon adenocarcinoma cells, ihmisen paksusuolen syövästä eristetty 

solulinja 

EHC  enterohepatic circulation, enterohepaattinen (suoliston ja maksan välinen) 

kierto 

FABP fatty acid binding protein, rasvahappoja sitova proteiini 

Gln glutamiini 

Glu glutamiinihappo 

Gly glysiini 

His histidiini 

ILBP ileal lipid-binding protein, suoliston lipidejä sitova proteiini 

Ile isoleusiini 

LBP lipid-binding protein, lipidejä sitova proteiini 

Leu leusiini 

Lys lysiini 

MALDI matrix-assisted laser desorption ionization 

Met metioniini 

MRP multidrug resistance-associated protein, yleiskuljettajaproteiini 

NMR nuclear magnetic resonance 

NOE nuclear Overhauser enhancement 

NTCP  sodium-taurocholate cotransporting polypeptide, natriumin ja taurokolaatin 

yhteiskuljettajapolypeptidi  

OATP organic anion transporter protein, orgaanisten anionien kuljettajaproteiini 
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Phe fenyylialaniini 

Pro proliini 

Ser seriini 

SLC10 the sodium bile salt cotransport family SLC10, natriumin ja sappisuolojen 

yhteiskuljettajaproteiiniperhe SLC10 

Thr treoniini 

Trp tryptofaani 

Tyr tyrosiini 

Val valiini 

 

Apikaalinen (apical), kärjessä sijaitseva 

Basolateraalinen (basolateral), epiteelin tyvikalvossa kiinni olevan solun tyviosan 

    puoleinen 

In vitro, koeputkessa 

Integraalinen proteiniini (integral protein), proteiini, joka on kiinni solukalvossa ja 

    lävistää sen kokonaan 

Kanalikulaarinen kudos (canalicular tissue), kudos, jossa on tiehyitä 

Luminaalinen (luminal), aukkoon liittyvä; suolistossa solujen ulkopuolinen osa, suolen 

    sisus 

Periferaalinen proteiini (peripheral protein), proteiini, joka on löysästi kiinni 

    solukalvon pinnassa mutta ei tunkeudu solukalvon sisään 

Sinusoidaalinen (sinusoidal), esim. maksassa esiintyviin hyvin ohutseinäisiin, epäsään- 

    nöllisen muotoisiin, onteloltaan avariin hiussuonipoukamiin liittyvä 

Symportti (symport), solupumppu, joka siirtää kahta samaan suuntaan liikkuvaa ainetta 

    kalvon läpi 

Sytosolinen (cytosolic), solunesteeseen liittyvä 
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1 JOHDANTO  

 

Elimistössä lukuisat erilaiset molekyylit liikkuvat solukalvon läpi usein eri tavoin. Jot-

kin hydrofobiset molekyylit kulkeutuvat diffuusiolla solukalvon läpi. Solukalvossa on 

myös kiinnittyneenä kuljettajaproteiineja, jotka muodostavat solukalvoon eräänlaisen 

kanavan. Jotkin hydrofiiliset aineet kulkevat niin ikään diffuusiolla tällaisten kanavien 

läpi. Diffuusioon perustuvaa kuljetusta sanotaan passiiviseksi kuljetukseksi. Solukalvol-

la toimii myös sellaisia kuljettajaproteiineja, jotka aktiivisesti, eli ATP:sta saatavaa 

energiaa hyödyntämällä, kuljettavat erityyppisiä yhdisteitä solukalvon läpi. Nämä ovat 

siis eräänlaisia biomolekulaarisia pumppuja.1 Myös joidenkin solujen solunesteessä on 

proteiineja, jotka sitovat yhdisteitä itseensä toimien solunsisäisen kuljetuksen osana.2 

 

Sappihapot ovat fysiologisesti ja farmakologisesti sekä supramolekyylikemian kannalta 

kiinnostavia yhdisteitä.3,4 Fysiologisen perustutkimuksen kannalta on mielekästä selvit-

tää, minkälaisia ovat sappihappoja kuljettavat proteiinit ja kuinka ne toimivat. Nykyään 

tiedetään jo sangen monta sappihappoja kuljettavaa proteiinia ja muutamien rakenteet-

kin tunnetaan hyvin tarkkaan. Kaikkien sappihappojen kuljetukseen osallistuvien pro-

teiinien identiteettiä ja tarkkaa merkitystä kuljetustapahtumissa ei kuitenkaan ole vielä 

täydellisesti selvitetty. 

 

Toisaalta kuljettajaproteiinit liittyvät farmakologisiin sovelluksiin. Nykyään tutkitaan 

paljon, kuinka farmakologisesti kiinnostavat yhdisteet sappihappoihin liitettyinä siirty-

vät kohde-elimiin. Sappihappojen kuljettajaproteiinien toiminnan perusteellinen ymmär-

täminen mahdollistaa täsmälääkityksen erityisesti maksaan.  

 

Ihmisen tai jonkin muun eläimen kudoksesta eristettyjen proteiinien rakennetta tutkitaan 

in vitro sekä sellaisenaan että sappihappojen kanssa kompleksoituneena. Yleensä 

proteiinien kolmiulotteinen rakenne selviää parhaiten käyttämällä röntgenkristallogra-

fiaa. Aina tämä ei onnistu, minkä vuoksi on käytetty NMR- ja massaspektroskopiaa. 

Erityisesti NMR-spektroskopian avulla on saatu luotettavia tuloksia kolmiulotteisesta 

rakenteesta. Kuljettajaproteiinien toimintaa tutkitaan eristämällä niitä esim. ihmisen 

suolistosta tai rotan munasoluista. Ihmisen kuljettajaproteiinien ominaisuuksia voidaan 

tutkia myös valmistamalla jonkin muun eliön soluista hybridisoluja, jotka ilmentävät 

tutkittavaa ihmisen proteiinia. Toinen mahdollisuus on tutkia elävässä eläimessä, esim. 

rotassa, kuinka jokin aine siirtyy esim. ohutsuolesta sappirakkoon. Kuljetustutkimuksis-
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sa yhdisteeseen joko liitetään jokin fluorofori tai muuten valoon reagoiva osa tai vaihto-

ehtoisesti korvataan jokin atomi radioaktiivisella isotoopilla (yleensä 3H). Näin voidaan 

seurata yhdisteen kulkeutumista eläimessä tai eristetyissä soluissa. 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli luoda katsaus sappihappojen kuljettajaproteiinien 

toimintaan elimistössä biologisella tasolla ja selvittää sappihappojen kuljettajapro-

teiinien rakennetta ja toimintaa molekyylitasolla mahdollisimman yksityiskohtaisesti 

paneutumalla proteiinin ja sappihapon välisiin vuorovaikutuksiin. Kahden kuljettaja-

proteiinin osalta löydettiin paljon tällaista aineistoa. Useista muista asiaan keskeisesti 

liittyvistä proteiineista ei ole tehty yksityiskohtaista rakennetutkimusta, mutta niiden 

osalta tarkastellaan sappihappojen kuljetusominaisuuksia. Tavoitteena oli myös pereh-

tyä sappihappojen kuljetukseen vaikuttaviin yleisiin tekijöihin sekä sappihappojen kul-

jettajaproteiinien farmakologisiin sovelluksiin. 

 

 

2 SAPPIHAPOISTA 

 

Sappihapoilla ja niiden johdannaisilla on tärkeä tehtävä ruuansulatuksessa sekä rasvojen 

ja rasvaliukoisten vitamiinien imeytymisessä. Ne emulgoivat ruuassa olevat rasvapisarat 

muodostaen rasvan kanssa misellejä. Tällöin rasvan pinta-ala kasvaa ja lipaasientsyymit 

pääsevät siihen käsiksi.3 Sappihapot ovat maksan kolesterolista valmistamia aineenvaih-

duntatuotteita ja kolesterolitasapainon tärkeimpiä ylläpitäjiä. Ne osallistuvat elimistössä 

enterohepaattiseen (eli suoliston ja maksan väliseen) kiertokulkuun (enterohepatic circ-

ulation, EHC), jossa ne ensin siirtyvät maksasta sappirakkoon varastoon, erittyvät sieltä 

ohutsuoleen hoitamaan tehtävänsä ruuansulatuksessa ja kulkeutuvat sitten ohutsuolesta 

takaisin maksaan. Tehokas talteenottomekanismi on johtanut ajatukseen sen hyödyntä-

misestä spesifisiin lääkintätarkoituksiin. Sappihappojen uusia johdannaisia tehdään ja 

tutkitaan mm. siksi, että ne ovat sekä potentiaalisia lääkeaineenkuljettajia että mielen-

kiintoisia mahdollisia supramolekulaarisia isäntämolekyylejä.4,5 

 

Sappihapot ovat polyhydroksyloituja steroidisia happoja. Yksinkertaisin sappihappo on 

kolaanihappo (5β-kolaani-24-karboksyylihappo, 1). Yleisimmät nisäkkäiden sappihapot 

ovat kolaanihapon hydroksijohdannaisia. Ihmisen sappihapot ovat n. 90 %:sti koolihap-

poa (3α,7α,12α-trihydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihappo, 2), kenodeoksikoolihap-
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poa (3α,7α-dihydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihappo, 3) ja deoksikoolihappoa (3α, 

12α-dihydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihappo, 4).5  

 

Maksa valmistaa koolihappoa ja kenodeoksikoolihappoa entsymaattisella prosessilla. 

Nämä nk. primääriset sappihapot konjugoituvat amidisidoksella glysiinin tai tauriinin 

kanssa koentsyymi A:n avulla N-asyylikonjugaateiksi. Tällaisia konjugoituneita sappi-

happoja kutsutaan sappisuoloiksi.6 Yleisimmät konjugoidut sappihapot ovat glyko-

kolaatti (5) ja taurokolaatti (6). Tärkeimpien sappihappojen ja -suolojen rakenteet on 

esitetty kuvassa 1. 
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  R1 R2 R3 R4 R5 
Kolaanihappo 1 -H -H -H -H -OH 
Koolihappo 2 -OH -OH -H -OH -OH 
Kenodeoksikoolihappo 3 -OH -OH -H -H -OH 
Deoksikoolihappo 4 -OH -H -H -OH -OH 
Glykokolaatti 5 -OH -OH -H -OH -NHCH2COO- 
Taurokolaatti 6 -OH -OH -H -OH -NHCH2CH2SO3

- 
Litokoolihappo 7 -OH -H -H -H -OH 
3α-Hydroksi-7-okso-5β-
kolaani-24-karboksyyli-
happo 

8 -OH =O -H -OH 

Litokoolihapposulfaatti 9 -OSO3
- -H -H -H -OH 

Ursodeoksikoolihappo 10 -OH -H -OH -H -OH 
 

Kuva 1. Tärkeimmät sappihapot ja -suolat. 

 

Fysiologisissa olosuhteissa konjugaation uskotaan olevan täydellinen, jolloin kaikki 

sappeen erittyvät sappihapot ovat konjugoituneita. Konjugaation toiminnallinen merki-

tys on kolmiosainen. Ensinnäkin se estää saostumisen hapon tai divalentin kationin 

läsnäollessa. Toiseksi se voimistaa aktiivista uudelleenimeytymistä ohutsuolen loppu-

päässä, koska konjugoituneilla sappihapoilla on suurempi affiniteetti kantajia kohtaan 

kuin konjugoimattomilla vastineilla. Kolmanneksi se minimoi passiivisen siirtymisen 
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tyhjäsuolessa ja ohutsuolen keskiosassa, jolloin enemmän sappihappoja on saatavilla 

näissä osissa rasvojen sulatukseen.2 

 

Sekundääriset sappihapot eli deoksikoolihappo, litokoolihappo (3α-hydroksi-5β-kolaa-

ni-24-karboksyylihappo, 7) ja 3α-hydroksi-7-okso-5β-kolaani-24-karboksyylihappo (8) 

ovat suolistobakteerien primäärisistä sappihapoista muodostamia sappihappoja. Suurin 

osa enterohepaattiseen kiertoon osallistuvista sappihapoista on primäärisiä ja sekundää-

risiä. Yleisesti kutsutaan tertiäärisiksi sellaisia sappihappoja (litokoolihapposulfaatti, 9, 

ja ursodeoksikoolihappo, 10), joita maksassa muodostuu sekundäärisistä sappihapoista.6 

 

Sappihapot ja -suolat ovat amfifaattisia molekyylejä, jotka muodostavat misellejä kriit-

tisen misellinmuodostuskonsentraation (CMC) yläpuolella. Koska sappihappojen kon-

sentraatio ihmisen maksassa ja sappirakossa on tavallisesti paljon suurempi kuin CMC, 

sappihapot esiintyvät misellimuodossa tavallisessa sappinesteessä ja niin myös pohju-

kaissuolessa ja tyhjäsuolessa.2 

 

Sappihapot ovat farmakologisesti kiinnostavia potentiaalisia maksaspesifisiä lääke-

aineen kuljettajia, imeytymisen vahvistajia ja uusia kolesterolitason alentajia. Mahdolli-

suuksia käyttää sappihappoja lääkeaineen kuljettajina on tutkittu molekyylitunnistuksen 

ja kombinatorisen kemian avulla. Tärkeää on, että lääke on paikkaspesifinen ilman 

sivuvaikutuksia sekä harmiton syödä. Sappihappojen avulla kuljetettavia lääkkeitä suun-

nitellaan käytettäväksi juuri oraalisesti, koska suoliston ja maksan kuljettaja-aineet (kul-

jettajaproteiinit) ohjaavat sappihappoihin yhdistetyt lääkkeet tehokkaasti maksaan. Sap-

pihappojen kuljetuksen fysiologia ohutsuolessa ja maksassa olisi siten ideaalinen kohde 

mahdollisille lääkeaineille. Tutkimus keskittyy spesifiseen lääkkeen kohdistamiseen 

maksaan ja huonosti imeytyvien lääkkeiden absorption tehostamiseen ohutsuolessa. 

Niinpä onkin syntetisoitu lukuisia lääke-sappihappokonjugaatteja (ks. tarkemmin luku 

9).6 

 

 

3 ENTEROHEPAATTINEN KIERTO 

 

Sappihapot erittyvät maksasta sappirakkoon solujen välissä olevan tiehytverkoston lä-

vitse. Sappirakossa sappineste konsentroituu jopa 10-kertaisesti ennenkuin erittyy ohut-
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suoleen. Sappinesteen orgaaninen osa koostuu pääasiassa sappisuoloista, fosfolipideistä 

ja kolesterolista, jotka muodostavat keskenään misellejä.7 

 

Ohut- ja paksusuolessa suolisolut ottavat sappihappoyhdisteet sisäänsä, kuljettavat ne 

solun toiseen osaan ja pumppaavat ne sitten solusta ulos verisuoneen. Verisuonesta 

maksasolut puolestaan ottavat sappihappoyhdisteet sisäänsä (ks. kuva 2). Se osuus, jota 

maksa ei saa kerättyä, saadaan talteen munuaisissa.7 

 

Kuva 2. Sappihappojen enterohepaattinen kierto.6 

 

Tämä tehokas mekanismi pitää ihmisen sappihappomäärän vakiona. Sappihappoja on 

ihmisessä 3-5 g, ja kun ne kiertävät päivässä 6-10 kertaa, on vaihdunta päivän aikana 

20-30 g.2 
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Suolistossa sappihappojen imeytymistä tapahtuu passiivisesti koko ohutsuolen matkalla 

sekä ionisella että ei-ionisella diffuusiolla, mutta aktiivinen kantaja-aineisiin perustuva 

imeytyminen tapahtuu ohutsuolen loppupäässä. Vain pieni osa sappihapoista (n. 2 - 5 

%) poistuu ulosteen mukana. Sappihappojen tehokkaan imeytymisen saa aikaan aktiivi-

nen kuljetusprosessi, jota ajaa harjamaisen solukalvon (engl. brush border membrane) 

poikki kulkeva Na+-gradientti ja joka saa energiansa basolateraaliselta Na+-K+-

ATPaasilta.2 

 

Enterohepaattisen kierron päätekijät ovat aktiiviset kuljettaja-ainesysteemit ohutsuolessa 

ja maksassa. Kuljetusmekanismin yksityiskohtia on molekyylibiologisesti selvitetty 

eristämällä ja tutkimalla proteiineja, jotka ovat vastuussa sappihappojen kuljetuksesta.2 

 

Enterohepaattiseen kiertoon liittyvien kuljetustapahtumien molekulaaristen mekanis-

mien ymmärtämiseksi on olennaista tarkastella sappihappojen kiertoon liittyvien pro-

teiinien kolmiulotteista rakennetta vapaassa ja sappihappoyhdisteiden kanssa komplek-

soituneessa muodossa ja verrata niitä vastaavanlaisiin muihin kuljettajaproteiineihin.8 

 

 

4 SAPPIHAPPOJEN KULJETUS 

 

Joihinkin kohteisiin sappihapot kulkeutuvat passiivisesti eli ikäänkuin itsestään, eikä 

kuljetustapahtumaan tarvitse käyttää kantaja-aineita eikä energiaa. Näin tapahtuu aina-

kin joissakin osissa suolistoa. Yleensä passiivinen kuljetus ei kuitenkaan ole riittävän te-

hokas mekanismi, koska sappihappoja on tarkoitus kerätä talteen esim. sappirakkoon, 

jolloin ne joutuvat kulkemaan konsentraatiogradienttia vastaan. Useimmissa paikoissa 

tarvitaankin aktiivista kuljetusta, joka käyttää ATP:sta saatavaa energiaa. Solukalvossa 

kiinni oleva, sen molemmille puolille ulottuva (integraalinen) kuljettajaproteiini siirtää 

halutun yhdisteen soluun tai siitä ulos. Kuljettajaproteiini toimii siis eräänlaisena pump-

puna. Koska tässä tarkasteltavat kuljetettavat yhdisteet ovat anionisia, pumppu kuljettaa 

samalla myös H+- tai Na+-ioneja toimien symporttina. Sisäänotto soluun on usein riip-

puvainen juuri Na+-konsentraatiosta. Toinen mahdollisuus on kuljetus anioninvaihto-

mekanismilla, joka myös tarvitsee energiaa toimiakseen.2,7 Koska lähes kaikki kuljetus-

tapahtumat ovat aktiivisia, liittyvät seuraavissa luvuissa käsiteltävät proteiinit muutamaa 

poikkeusta lukuunottamatta aktiiviseen kuljetukseen. 
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Solun sisäisen kuljetuksen mekanismeja ei vielä tunneta tarkasti. Kuljetus saattaa olla 

aktiivista tai se voi tapahtua diffuusiolla. Myös solun sisäiseen kuljetukseen liittyy joi-

takin kuljettajaproteiineja.9,10 

 

Suoliston ja maksan tärkeimmät sappihaponkuljettajaproteiinit eivät ole samanlaisia, 

mutta jotkin niistä muistuttavat paljon toisiaan. On myös samoja proteiineja, esim. 

MRP3, joka suolistossa toimii poistavana kuljettajana, mutta jolla maksassa ei ilmeisesti 

ole käyttöä normaalissa fysiologiassa.2 Taulukkoon 1 on koottu tutkielmassa käsitellyt 

ihmisen sappihappojen kuljettajaproteiinien nimet ja geenisymbolit. Proteiinien sijoittu-

minen eri elinten soluihin ja niiden eri osiin ilmenee kokonaisuudessaan kuvasta 3. 

Yleisen käytännön mukaisesti lyhennetään ihmisen proteiinien nimet kokonaan isoilla 

kirjaimilla (esim. ASBT) ja muiden eläinten isolla alkukirjaimella ja muuten pienillä 

kirjaimilla (esim. Asbt). Tässä tutkielmassa proteiinista yleisesti puhuttaessa käytetään 

isoin kirjaimin muodostettua lyhennettä. 
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Taulukko 1. Tutkielmassa käsitellyt ihmisen sappihappojen kuljettajaproteiinien nimet 

ja geenisymbolit. 

Tutkielmassa käytetty 

nimi 

Synonyymit Suomeksi Geeni-

symboli 

ASBT, Apical sodium-

dependent bile salt 

transporter 

ISBT, Ileal sodium-

dependent bile salt 

transporter; IBAT, Ileal 

sodium-dependent bile 

acid transporter 

Apikaalinen 

natriumriippuvainen 

sappisuolojen kuljettaja 

SLC10A2 

ILBP, Ileal lipid-binding 

protein 

Gastrotropin; I-BABP, 

Ileal bile acid binding 

protein 

Suoliston lipidejä sitova 

proteiini 

FABP6 

MRP3, Multidrug 

resistance-associated 

protein 3 

- Yleiskuljettaja- 

proteiini 3 

ABCC3 

NTCP, Sodium-tauro-

cholate cotransporting 

polypeptide 

- Natriumin ja tauro-

kolaatin yhteiskuljettaja-

polypeptidi 

SLC10A1 

OATP-A, Organic anion 

transporter protein A 

OATP; OATP1 Orgaanisten anionien 

kuljettajaproteiini A 

SLC21A3 

OATP-C, Organic anion 

transporter protein C 

LST-1, Liver specific 

organic anion 

transporter; OATP2; 

OATP6 

Orgaanisten anionien 

kuljettajaproteiini C 

SLC21A6 

OATP-8, Organic anion 

transporter protein 8 

LST-1, Liver specific 

organic anion transporter 

Orgaanisten anionien 

kuljettajaproteiini 8 

SLC21A8 

BSEP, Bile salt export 

pump 

Sister of P-glycoprotein Sappisuolojen 

poistopumppu 

ABCB11 

MRP2, Multidrug 

resistance-associated 

protein 2 

cMOAT, Canalicular 

multispecific organic 

anion transporter 

Yleiskuljettaja- 

proteiini 2 

ABCC2 
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Kuva 3. Sappihappojen enterohepaattiseen kiertoon vaikuttavat proteiinit. Proteiinien 

ominaisuuksista ja tehtävistä kerrotaan seuraavissa luvuissa.11 

 

 

5 KULJETTAJAPROTEIINIT SUOLISTOSSA 

 

Suolisoluissa sappihappojen kuljetus voidaan jakaa kolmeen osaan: kuljetus luumenista 

solun sisään apikaalisen solukalvon läpi, solun sisäinen kuljetus apikaalisesta osasta 

basolateraaliseen osaan ja kuljetus basolateraalisen solukalvon läpi porttilaskimoon (ks. 

kuva 3). 
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5.1 Luumenista suolisolun sisään 

 

Kanin ohutsuolessa tapahtuvaa sappihappojen talteenottoa tutkiessaan Kramer et al.12 

löysivät kolme kuljetustapahtumaan liittyvää proteiinia: kaksi integraalista (87 ja 93 

kDa) ja yhden periferaalisen (14 kDa). Integraalinen 87 kDa proteiini, jota on koko 

ohutsuolen matkalla, saattaa liittyä passiiviseen talteenottoon. Tutkimuksessa havaittiin, 

että integraalinen 93 kDa proteiini ja 14 kDa periferaalinen proteiini ilmenevät samoissa 

kohdissa ohutsuolta, tarkemmin sanottuna aivan sen loppuosassa. Integraalinen 93 kDa 

proteiini on dimeerisessä muodossa oleva apikaalinen Na+-riippuvainen sappisuolan 

kuljettaja (apical sodium-dependent bile salt transporter, ASBT). Periferaalinen 14 kDa 

proteiini on nimeltään suoliston lipidejä sitova proteiini (ileal lipid binding protein, 

ILBP). Alunperin se löydettiin porsaan mukoosasta (limakalvosta) ja nimettiin tuolloin 

gastrotropiiniksi.13 

 

ASBT läpäisee suolisolun apikaalisen, harjamaisen solukalvon niin, että proteiinin funk-

tionaalisia osia on sekä ulko- että sisäpuolella solua. ILBP sijaitsee suolisolun solunes-

teen puolella ollen sytoplasmisesti kiinnittyneenä ASBT:iin. ILBP liittyy siihen kulje-

tustapahtumakokonaisuuteen, jossa sappihappoyhdiste siirtyy solun sisälle ja mahdolli-

sesti myös solun sisäiseen kuljetukseen.14 ILBP:sta kerrotaan tarkemmin alaluvussa 5.2. 

 

Funktionaalinen sappisuolojen talteenottokompleksi koostuu neljästä ASBT-dimeeristä 

ja neljästä sytoplasmisesti sitoutuneesta ILBP:sta.14 ASBT on siis kvaternääriseltä ra-

kenteeltaan dimeeri. Toisaalta joissain lähteissä kerrotaan, että ASBT toimii monomee-

rinä.15 

 

ASBT täyttää funktionaaliset vaatimukset sappisuolojen aktiiviselle talteenottajalle 

suolistossa: 

a) Jyrkkä Na+-riippuvuus 

b) Spesifisyys substraateille 

c) Spesifinen ilmentymä sykkyräsuolen loppupäässä 

d) Taurokolaatin talteenotto ja ASBT:n ilmentymä kehittyvät eliössä samaan aikaan.16 

 

Ihmisen ASBT:n primäärinen rakenne17 käsittää 348 aminohappoa. ASBT on integraali-

nen glykoproteiini, jonka molekyylimassa on n. 41 kDa. Vastaavat proteiinit on löydetty 

rotasta, hiirestä, hamsterista ja kanista. ASBT kuuluu proteiiniperheeseen, josta käyte-
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tään nimeä natriumin ja sappisuolojen yhteiskuljettajaproteiiniperhe SLC10 (the sodium 

bile salt cotransport family SLC10).15,16 

 

ASBT:n kiderakennetta ei ole ratkaistu, eikä sen topologia siten ole tarkasti tunnettu. 

Tietokoneen avulla on laskettu topologia, jossa proteiini lävistää solukalvon 7 kertaa (7 

transmembrane topology, 7TM), mutta kokeellisesti18 on havaittu melko erilainen topo-

logia, jossa proteiini lävistää solukalvon 9 kertaa (9TM).16 ASBT:n topologiset mallit 

ilmenevät kuvasta 4. 

 

 

 

Kuva 4. ASBT:n topologiset mallit.15 
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ASBT kuljettaa kaikkia tärkeimipiä sappihappoja, mutta suosii trihydroksihappoja 

(koolihappo) dihydroksihappoihin nähden sekä konjugoituja ei-konjugoituihin nähden.16 

 

7TM-mallille tehtyjen simulointien avulla löydettiin kaksi spesifistä sitoutumiskohtaa. 

Simuloinneissa käytettiin mm. luonnollisia substraatteja, tärkeimpänä koolihappo. 

Aminohappojen Glu282 ja Asp283 muodostama osa (joka sijaitsee solun ulkopuolisessa 

silmukassa EL3, ks. kuva 4) on erittäin merkittävä, koska kolmen ligandin on havaittu 

muodostavan klusterin tässä kohdassa ja vuorovaikutus klusterin ja proteiinin välillä on 

energeettisesti edullinen. Yllättävä tulos on sekin, että sappihappojen 3-OH-ryhmä ei 

ole olennainen tässä tunnistuksessa eikä niin ollen koko kuljetuksessa. Sitoutumista ei 

vielä yksityiskohdiltaan täydellisesti tunneta. Ns. onkaloalue muodostuu aminopään 

joistakin välillä 10-27 ja solun ulkopuolisessa silmukassa EL3 olevista aminohapoista 

(ks. kuva 4). Koolihapon happopää voi olla vahvassa vuorovaikutuksessa Val21:n ja 

Asn27:n kanssa ja 3- ja 7-OH-ryhmät taas Asn10:n ja Ala11:n kanssa. Ilmeisesti 

ASBT:n glykosylointiosa ei ole tunnistuksessa tärkeä. Lisäksi ASBT-koolihappo 

-kompleksin konformaatiota stabiloi lisää EL3:n (ks. kuva 4) aminohappojen ja kooliha-

pon steroidirungon metyyliryhmien välinen hydrofobinen vuorovaikutus.15 

 

Sappihappoyhdisteiden spacer-ryhmän koolla on hyvin suuri vaikutus siihen, kuinka 

suuressa määrin ASBT kuljettaa yhdistettä. Sellaiset johdannaiset, joissa sappihapon 

karboksyyliryhmä on kytketty spacerin välityksellä toisen sappihapon 3α-OH-ryhmään, 

ovat hyvin tehokkaita ASBT:n inhiboijia. Kiinnostavaa kuitenkin on, että aktiivisin aine 

sisältää 13-atomisen spacerin. Tässä sappihappo-osien välinen etäisyys osuu niin hyvin 

yhteen proteiinin kahden sitoutumiskohdan välisen etäisyyden kanssa, että ne voivat 

sitoutua yhtäaikaa.15 Onkaloalue ei ole pitkittäisesti samansuuntainen kuin solukalvon 

reuna, mistä voidaan arvella, että sitoutumiskohta ei toimi kanavatyyppisenä selektiivi-

syyssuodattimena, vaan voi sisältää monia sitoutumiskohtia, joita pitkin siirtyminen 

tapahtuu suuntautuneesti. Myös proteiinin konformaatio saattaa muuttua ligandin 

kulkiessa proteiinin läpi.15 

 

Rotan Asbt:n solunesteen puoleisesta päästä (karboksyylipää) on löydetty olennainen 14 

aminohapon ketju (aminhapot 335-348), ns. lajittelusignaali (engl. sorting signal). Tässä 

osassa on kaksi mahdollista fosforylointiasemaa, toinen kaseiinikinaasi II:lle, toinen 

proteiinikinaasi C:lle. Lajittelusignaali on tärkeä proteiinin sijoittumiselle apikaaliselle 

alueelle ja/tai kuljetustoiminnalle. Kun ketjun tärkeitä kohtia muuteltiin, pieneni 
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proteiinin kuljetusaktiivisuus huomattavasti. Kun ko. 14 aminohapon ketju poistettiin 

kokonaan, hävisi proteiinin kuljetusaktiivisuus tyystin. Kun NTCP:n (ks. luku 6.1) 

vastaava ketju vaihdettiin Asbt:n ko. 14 aminohapon ketjuun, siirtyi tämä hybridi 

apikaaliselle alueelle, vaikka NTCP sijaitsee maksasolussa basolateraalisella alueella. 

Sekundääristä rakennetta tutkittiin 2D-NMR:llä. Aminohapoista 340-343 koostuva osa 

on konformaatioltaan tyypin I β-käännös (β-turn), mikä on ensimmäinen esimerkki 

apikaalisesta lajittelusignaalista tässä konformaatiossa. Kuljettajaproteiinien solunesteen 

puoleisen pään β-käännös-rakenne on osa basolate-raalisten proteiinien lajittelumeka-

nismia. Kuitenkaan apikaalisia lajittelumekanismeja ei tunneta laisinkaan niin hyvin 

(konformationaalista tietoa ei ole saatavissa) ja molekulaarinen diversiteetti on 

suurempi.19 

 

Kanin suoliston Asbt:n sappihappoja sitova kohta paikallistettiin proteiinin karboksyyli-

pään 56-67:een viimeiseen aminohappoon. Tarkemmin sanoen taurokolaatin 7-aseman 

havaittiin olevan vuorovaikutuksessa tämän osan kanssa, eikä tässä ole mitenkään pois-

suljettu mahdollisuutta, että muutkin proteiinin osat osallistuisivat sitoutumiseen. On to-

dennäköistä, että sitoutumiskohta koostuu usemmasta solukalvon sisällä olevasta alu-

eesta. On myös mahdollista, että proteiinissa on toinenkin sitoutumiskohta. Riippumatta 

topologisesta mallista (7TM tai 9TM) sitoutumiskohta ei sisällä suurta solun ulkopuo-

lista peptidilenkkiä, vaan korkeintaan vain hyvin pienen solun ulkopuolisen osan (ks. 

kuva 5). Koska solun läpi pääsemättömät dimeeriset sappihappoanalogit, jotka spesifi-

sesti inhiboivat ASBT:a luminaaliselta puolelta eivätkä siten kulje solukalvon läpi, 

olivat vuorovaikutuksessa sytoplasmisesti kiinnittyneen ILBP:n kanssa, voidaan olettaa, 

että ASBT:n sappihappoja sitova kohta on lähellä solunesteen puoleista reunaa eikä 

solun ulkopuolista aluetta.20 

 

Tietyt mutaatiot ASBT:n geenissä johtavat sappihappojen imeytymishäiriön syndroo-

maan, jolle luonteenomaista on vakava ripuli, rasvojen huono imeytyminen ja ravitse-

mushäiriö. Tutkimuksissa havaittiin, että kaksi mutaatiota joko yhdessä tai erikseen 

poistavat ASBT:lta kyvyn kuljettaa kaikkia tutkimuksessa testattuja sappihappoja, joi-

hin kuuluivat mm. taurokolaatti, glykodeoksikoolihappo, glykokenodeoksikoolihappo ja 

koolihappo. Kyseiset muutokset ovat Leu243:n vaihtuminen Pro:ksi ja Thr262:n vaih-

tuminen Met:ksi.21 
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Kuva 5. ASBT:n rakenne A) 7TM- ja B) 9TM-mallin mukaan.20 

 

Rotalla myös Oatp3 (organic anion transporter protein 3) kuljettaa sappihappoja suoles-

ta suolisolun sisään, joskin eri mekanismilla. Oatp3:n toiminnan osuuden tärkeyttä kul-

jetuksessa ei vielä tarkkaan tiedetä.7 

 

Suoliston proteiinit MRP2, MDR1, ABCG5 ja ABCG8 (ks. kuva 3), jotka kuljettavat 

lukuisia erilaisia yhdisteitä, eivät ilmeisesti ole olennaisia sappihappojen kierrossa 

normaaleissa fysiologisissa olosuhteissa, mutta ne voivat tarpeen vaatiessa siirtää myös 

sappihappoja suolisolusta luumeniin.11 
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5.2 Solun sisäinen kuljetus 

 

Hidalgo et al.22 tutkivat, kuinka taurokolaatti kulkee suolisolujen läpi. Tutkimuksessa 

käytettiin ihmisen paksusuolen syövästä eristettyä solulinjaa, ns. CaCo-2 -solulinjaa 

(human colon adenocarcinoma cells). Vaikka CaCo-2 -solut ovatkin peräisin 

paksusuolen syövästä, alkavat ne ilmentää ohutsuolen kuljettajaproteiineja tietyn ajan 

kuluttua, joten CaCo-2 -solujen avulla on mahdollista tutkia esim. sappihappojen 

kuljettajaproteiinien toimintaa. CaCo-2 -solulinjan solut muodostavat tason siten, että 

toinen puoli edustaa apikaalista puolta ja toinen basolateraalista puolta. Näin pystytään 

jäljittelemään suolinukan luontaista toimintaa. Taurokolaatin kulkeutuminen solun 

sisällä apikaaliselta solukalvolta basolateraaliselle solukalvolle (AP→BL) oli 

riippuvainen ajasta ja lämpötilasta. Kulkeutumista tapahtui myös toiseen suuntaan, 

basolateraaliselta solukalvolta apikaaliselle solukalvolle (BL→AP), mutta se oli 

hitaampaa kuin "oikeaan" suuntaan tapahtuva kulkeutuminen. Kokeessa saavutettiin 

vakaat olosuhteet 28 päivän kuluttua sen alkamisesta, jolloin taurokolaatin AP→BL 

-kuljetus oli 10 kertaa suurempi kuin BL→AP -kuljetus. Muista tutkimuksessa 

havaituista seikoista pääteltiin, että kokonaiskuljetuksen suunnan ja nopeuden määrää 

joko solun sisäinen kuljetus tai basolateraalisen solukalvon läpi poisto, mutta ei 

apikaalisen solukalvon läpi otto. Havaittiin myös, että kuljettajaproteiinit kohtelevat 

tasavertaisesti taurokolaattia ja deoksikoolihappoa, joista toinen edustaa konjugoitunutta 

ja toinen konjugoimatonta sappihappoa. On kuitenkin syytä huomata, että tutkimuksessa 

käytetyn CaCo-2 -solulinjan kuljettajaproteiinien ominaisuudet eivät välttämättä täysin 

vastaa elävän organismin ohutsuolen kuljettajaproteiinien ominaisuuksia. 

 

Sappihappojen kuljetus suolisolun sisällä on suuntautunut alkaen harjamaiseen solu-

kalvoon kiinnittyneestä ASBT:sta ja päättyen basolateraalisella solukalvolla odottavaan 

poistosysteemiin. Kuljetus ei ilmeisesti tapahdu rakkuloihin perustuvalla eli vesikulaa-

risella mekanismilla. Vaikka solunsisäisessä kuljetuksessa varteenotettava vaihtoehto on 

myös kantaja-aineisiin perustuva kuljetusmekanismi, solunsisäisiä sappihappoja kuljet-

tavia proteiineja on löydetty vain vähän. Näiden proteiinien merkitys jää testattavaksi.9 

Suolisoluista on löydetty kolme sytosolista proteiinia, jotka osallistuvat solun sisällä ta-

pahtuvaan kuljetukseen: ILBP, toistaiseksi tunnistamaton 35 kDa proteiini ja eräs 

suuresti aktiinia muistuttava 43 kDa proteiini. Jotkin näistä sytosolisista proteiineista 

kulkeutuvat vapaasti solulimassa kantaen sappihappoyhdisteitä mukanaan. Lisäksi eräs 
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20 kDa mikrosomaalinen polypeptidi liittyy johonkin välivaiheeseen sappihappojen 

siirtymisessä sytosolisista proteiineista basolateraaliseen solukalvoon.2 

 

Kuitenkin on todettu, että ILBP on ainoa fysiologisesti relevantti sappihappoja sitova 

proteiini suolisolujen solunesteessä.14 Voidaan siis olettaa, että se on tärkein kuljettaja-

proteiini, joka osallistuu sappihappojen kuljetukseen suolisolun läpi. ILBP:n toiminnan 

tarkka mekanismi on kuitenkin vielä tuntematon. Yksi mahdollisuus on, että ILBP kul-

jettaa sappihapot tuman kautta toimittaen ne suoraan tuman reseptoreille.23 ILBP on sy-

toplasmisesti kiinnittynyt ASBT:iin,7 ja ASBT:n on otaksuttu vuorovaikuttavan ILBP:n 

kanssa siirtäen tälle sappihappoligandinsa. Tuollainen vuorovaikutus ei kuitenkaan ole 

välttämätön koeputkessa tapahtuvalle ILBP:n ja sappihapon väliselle kompleksinmuo-

dostukselle.24 

 

Vaikka ILBP:n toiminnan tarkkaa mekanismia ei vielä tunnetakaan, on sillä tärkeä teh-

tävä siinä tapahtumakokonaisuudessa, jossa sappihappoyhdiste siirtyy solun sisään ja 

edelleen basolateraaliselle solukalvolle, joten sappihappojen ja ILBP:n välinen vuoro-

vaikutus ja ILBP:n sitoutumiskohtien määrittäminen ovat tärkeitä suoliston sappihappo-

imeytymisen ymmärtämisen kannalta.14 

 

Sitoutumispreferensseistä puhuttaessa on huomioitava, mitä sappihappoja kyseessä ole-

vassa eläimessä on, koska vallitsevat sappihapot ja ILBP:n primäärinen rakenne eivät 

ole identtisiä eri eläimillä.24 

 

Ihmisen ILBP:n (samoin kuin kanin, rotan, hiiren ja sian Ilbp:n) primäärinen rakenne14 

käsittää 127 aminohappoa. Jostain syystä ILBP:n kiderakennetta ei ole tähän mennessä 

ratkaistu sen paremmin vapaasta kuin kompleksoituneestakaan muodosta, vaikka lu-

kuisten vastaavien proteiinien, nimittäin rasvahappoja sitovien proteiinien (fatty acid 

binding protein, FABP), kiderakenne on ratkaistu. 

 

Yleensä ajatellaan, että yksi ILBP-molekyyli sitoo yhden lipidimolekyylin, ja tällaiselle 

stoikiometrialtaan 1:1 olevalle sitoutumiselle on löydetty todisteitakin. Kuitenkin jotkin 

havainnot viittaavat siihen, että yksi proteiini sitoisi kaksi lipidiä (1:2).23 

 

Lücke et al.23,25 ovat tutkineet ILBP:n rakennetta ja sitomisominaisuuksia. Rakenteel-

taan ILBP muistuttaa FABP:ja, mutta on niitä joustavampi. Luultavasti tästä 
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joustavuudesta johtuu ILBP:n kyky sitoa sappihappoja, jotka ovat rakenteeltaan 

jäykempiä kuin rasvahapot.25 ILBP:n aminohapot ovat jakautuneet siten, että hydro-

fobisimmat sivuketjut ovat proteiinin sisällä, ionisoituvat sivuketjut ovat pääasiassa 

proteiinin pinnalla, ja polaariset sivuketjut ovat levittäytyneet tasaisemmin koko 

proteiinin rakenteen alueelle. Tämä rakenteellinen järjestys antaa olettaa, että sappihap-

po, joka on enimmäkseen pooliton, sitoutuisi ILBP:n onkalon sisälle, samalla tavalla 

kuin rasvahapot ja retinoidit sitoutuvat muihin lipidejä sitoviin proteiineihin (lipid 

binding protein, LBP). Koska FABP:ien sitoutumisonkaloiden tilavuudet ovat yleensä 

verrattavia ILBP:n vastaaviin, johtuu ILBP:n kyky sitoa sappihappoja erityisistä 

rakenteellisista ominaisuuksista ja/tai proteiinin dynamiikasta.23 

 

ILBP:n sekundäärinen ja tertiäärinen rakenne (ks. kuva 6) on samankaltainen kuin muil-

lakin LBP:illa. Niissä on jatkuva antiparalleelli β-levyrakenne, joka koostuu kymme-

nestä β-nauhasta ja on järjestäytynyt kahdeksi lähes ortogonaaliseksi β-levyksi; ne muo-

dostavat ns. β-koura (β-clam) -rakenteen, jossa vetysidosverkostossa on katko nauhojen 

D ja E välillä. Kaksi lyhyttä, lähes samansuuntaista α-kierrettä sulkee tämän kehämäi-

sen β-levyrakenteen yhdeltä puolelta. Proteiinin sisälle muodostuu vedelle sopiva onka-

lo.25 

 

 

 

Kuva 6. ILBP:n rakenne.23 
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Ligandimolekyylien sisääntulo ja poistuminen tapahtuu niin sanottujen portaalien kaut-

ta. ILBP:ssa on sappihapoille (BA) ja rasvahapoille (FA) eri portaalit, jotka näkyvät ku-

vassa 6. FABP:ssa ja ILBP:ssa on portaalialue (FA) α-kierteen II ja kahden vierekkäi-

sen käännöskohdan (nauhojen C ja D sekä E ja F väliset) välissä. ILBP:n pinnalta on 

löydetty toinenkin aukko, joka on todennäköinen kohta sappihappojen sitoutumisessa. 

Tämä toinen portaali (BA) on β-nauhat E ja F, G ja H sekä I ja J yhdistävien käännös-

kohtien ja kahden α-kierteen I ja II välissä (ks. kuva 6). Molemmat portaalit johtavat 

ILBP:n keskussitoutumisonkaloon.23 

 

Tutkimuksissa vertailtiin ensin proteiinin ja rasvahappokompleksin sekä tyhjän proteii-

nin ja kenodeoksikoolihappokompleksin NMR-spektrejä. Rasvahapon sitoutuminen 

ilmenee kuvasta 7.25 

 

 

 

Kuva 7. a) ILBP:n kemiallisten siirtymien muuttuminen rasvahappoja 

kompleksoitaessa. b) Tuloksista hahmoteltu ILBP-rasvahappo -kompleksin rakenne.25 

 

ILBP-kenodeoksikoolihappo -kompleksissa havaittiin selviä eroja ILBP:n aminohappo-

jen Trp49, Phe79 ja Tyr97 kemiallisissa siirtymissä. Tulosten pohjalta mallitettiin 

ILBP-kenodeoksikoolihappo -kompleksin rakennetta (ks. kuva 8).25 
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Kuva 8. a) ILBP:n kemiallisten siirtymien muuttuminen sappihappoja 

kompleksoitaessa. b) Tuloksista hahmoteltu ILBP-kenodeoksikoolihappo -kompleksin 

rakenne. c) Sama kuin b, mutta eri suunnasta katsottuna.25 

 

Lücke et al.23 ovat tutkineet myös ILBP-glykokolaatti -kompleksin rakennetta (liuosti-

lassa). Tyhjän ja toisaalta sappihappoligandin kanssa sitoutuneen proteiinin NMR-

spektrien vertailu osoittaa vahvasti, että sappihappoligandi sitoutuu proteiinin sisään. 

Glykokolaatin karboksylaattipää on lähellä portaalialuetta (Phe17, Phe79 ja Tyr97) 

(NOE-mittaus). Tietokoneella tehdyn mallituksen mukaan proteiini-ligandi -kompleksin 

kokonaisenergia oli huomattavasti alhaisempi kuin pelkän proteiinin. Täten proteiinin 



 20 

tila, jossa sen sitoutumisonkalossa on sappihappomolekyyli, saattaa olla energeettisesti 

edullinen. Mallituksessa havaittiin seuraavat yleiset rakenteelliset ominaisuudet: 

 

a) Steroidirungon A-rengas (ks. kuva 9 A) on juuri Trp49:n indolirenkaan tason yläpuo-

lella (kuvan valitussa suunnassa). Tämä tryptofaani on osa hydrofobista klusteria, joka 

muodostuu aminohappojen Phe2, Phe47, Trp49 ja Phe63 sivuketjuista (ks. kuva 9 B). 

Ligandin ja Trp49:n välinen hydrofobinen vuorovaikutus näyttää olevan tärkeä sitoutu-

misessa, mikä ilmenee Trp49:n kemiallisen siirtymän erona proteiinin tyhjän ja sitou-

tuneen muodon välillä sekä glykokolaatin että kenodeoksikoolihapon tapauksessa. 

 

b) Aminohappojen Trp49, Gln51, Ile59, Asn61, Phe63, Ile71, Thr73 ja Ile74 sivuketjut 

rajaavat steroidirungon hydrofobista puolta muodostaen enimmäkseen poolittoman ym-

päristön (ks. kuva 10 A ja B). 

 

c) Steroidirungon hydrofiilinen puoli on läheisessä yhteydessä aminohappojen Val92, 

Tyr97, His99, Ala101, Glu110 ja Arg121 sivuketjujen kanssa (ks. kuva 10 B). Nämä 

pooliset tai ioniset ryhmät voivat muodostaa vetysidoksia kolaattiosan kolmen hydrok-

syyliryhmän kanssa. Vetysidoksista ei kuitenkaan saatu tarkkaa tietoa, mutta ryhmien 

avaruudellisesta sijainnista voidaan silti ennustaa muutamia mahdollisia vetysidoksia: 

1) Tyr97:n hydroksyyliryhmä saattaa ylettää steroidirungon C-renkaan hydroksyyliryh-

mään (asemassa 12α). Tämä hydroksyyliryhmä ei esiinny muissa ILBP:n sappihappoli-

gandeissa, kuten kenodeoksikoolihapossa, joten se ei näytä olevan sitoutumisessa olen-

nainen. 2) Vaikka Arg121:n guanidiniiniryhmä onkin steroidirungon B-renkaan hydrok-

syyliryhmän (asemassa 7α) läheisyydessä, ei se vaikuta olevan riittävän lähellä voidak-

seen muodostaa vetysidoksen. 3) His99:n imidatsolirengas on steroidirungon A- ja B-

renkaiden hydroksyyliryhmien (asemissa 3α ja 7α) välissä. His99:n sivuketjun ja kum-

man tahansa em. hydroksyyliryhmistä välillä saattaa olla vetysidos, mutta varmuutta ei 

saatu. 4) Steroidirungon A-renkaan hydroksyyliryhmä (asemassa 3α) näyttää olevan ve-

tysidosetäisyydellä ja sopivassa kulmassa Glu110:n karboksylaattiryhmään nähden. 

Melko varmasti voidaan olettaa, että näiden välillä on todella vetysidos. On myös mah-

dollista, että kohdissa 1-3 mainitut vetysidokset ovat olemassa, ts. että sivuketjut olisi-

vat kuitenkin sijoittuneet siten, että voisi muodostua vetysidos. 

 

d) Sappihappoportaalin alueella olevat aminohappojen Phe17, Leu21, Phe79 ja Tyr97 

sivuketjut ympäröivät ligandin alifaattisen karboksylaattihännän. Glysiiniosa, joka 
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osoittaa portaalista ulos vesiliuokseen, sijoittuu aminohappojen Lys77, Asn96 ja Val114 

sivuketjujen väliin. Sappihapon karbonyylihappi on noin 2,6 Å:n etäisyydellä Lys77:n 

sivuketjun ammoniumryhmästä (ks. kuva 10 B). Lys77:n sivuketjulla saattaa olla merki-

tystä ligandin sitoutumisessa sisääntuloportaalissa. Konjugoimattomien sappihappojen 

tapauksessa on mahdollista, että negatiivisesti varautuneen karboksylaatin ja Lys77:n si-

vuketjun välille muodostuu ionisidos. Toisaalta ILBP:iin sitoutuneen kenodeoksikooli-

hapon happovakion arvo ei tue tätä skenaariota. 

 

Ligandimolekyylin orientaatio ILBP:n sisällä on hyvin sopusoinnussa sekä kokeellisten 

tulosten että ILBP:n rakenteellisen topologian kanssa.23 
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Kuva 9. Sappihappoligandin (glykokolaatti) sijoittuminen ILBP:iin.23 
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Kuva 10. ILBP-glykokolaatti -kompleksin rakenne katsottuna A) samasta suunnasta 

kuin kuvassa 6 ja B) sappihappoportaalin suunnasta. Aminohappojen hydrofobiset 

sivuketjut on väritetty keltaisella, polaariset sinisellä ja ionisoituvat punaisella.23 
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Myös Kramer et al.14 ovat tutkineet ILBP:n rakennetta ja selvittäneet niitä kohtia, joihin 

sappihappoyhdisteet sitoutuvat. Tutkimuksessa käytettiin taurokolaatin 3- ja 7-atsijoh-

dannaisia sekä tekniikkana fotoaffiniteettileimauksen, entsymaattisen fragmentaation, 

MALDI-massaspektrometrian ja NMR-spetroskopian yhdistelmää. Taurokolaatin 3-ase-

man sitoutumiskohta paikallistettiin ILBP:n aminohappohin His100-Thr101-Ser102.14,26 

Tämä määrittää ensimmäistä kertaa sappihappojen ILBP:iin sitoutumisen topologian. 

Sappihapot sitoutuvat ILBP:iin siten että steroidirunko on syvällä proteiinin onkalossa 

ja negatiivisesti varautunut sivuketju lähellä sisääntuloaukkoa. Taurokolaatin 7-aseman 

sitoutumiskohta voi olla yhtä hyvin joko karboksyylipäässä (aminohapot 112-128) tai 

aminopäässä. Voi siis olla jopa kaksi erillistä sitoutumiskohtaa. Taurokolaatin negatii-

visesti varautuneen sivuketjun todennäköinen sitoutumiskohta on Arg122. Aminohap-

pojen 33, 122 ja 126 sivuketjut, jakso 72-87 sekä loppupää 112-128 ovat proteiinin ul-

koreunalla. Kuitenkin on havaittu vuorovaikutuksia näiden ryhmien ja taurokolaatin ste-

roidirungon asemassa 7 olevan hydroksyyliryhmän välillä, joten ILBP:ssa arvellaan ole-

van toinenkin sitoutumiskohta.14 

 

Kurz et al.8 ovat tutkineet vapaan ILBP:n ja ILBP-taurokolaatti -kompleksin rakenteita 

liuoksessa 2D- ja 3D-NMR-tekniikoita apuna käyttäen. Taurokolaatin sitoutumiskohta 

saatiin määritettyä yksiselitteisesti: Sappihappo on syvällä proteiinin sisässä ja sappi-

hapon joustava sivuketju on lähellä rasvahapon sitoutumiskohtaa, joka on sisään-

tulokohta sisempään ILBP-kerrokseen. Taurokolaattikompleksin rakenne eroaa huomat-

tavasti glykokolaatin23 kompleksin rakenteesta. ILBP:n tertiäärinen rakenne on hyvin 

samanlainen vapaassa ja kompleksoituneessa muodossa. Mallituksen tuloksena saatiin 

kaksi sitoutumistapaa, jotka eroavat toisistaan vain siten että sappihappoyhdiste on 

kääntynyt jonkin verran (renkaiden A ja B määrittämän) akselinsa ympäri. Näistä sitou-

tumistavoista kuitenkin toinen oli paremmin sopusoinnussa kokeellisten molekyylien-

välisten etäisyyksien kanssa ja vain tämä konformeeri on kuvattu (ks. kuva 11). 

Steroidirungon "metyylipuoli" osoittaa aminohappojen Phe94, Tyr97, Phe79 ja Leu21 

muodostamaan lipofiiliseen alueeseen päin. Metyyliryhmä asemassa 18 sijoittuu lipofii-

liseen taskuun, jonka muodostavat aminohappojen Ile71, Val83 ja Phe94 sivuketjut. 

Asemissa 19 ja 21 olevien metyyliryhmien sijaintia ei voitu määrittää tarkasti, mutta 

metyyliryhmä asemassa 19 on joka tapauksessa lähellä suurehkoa hydrofobista taskua, 

jonka reunalla on Phe79. Metyyliryhmä asemassa 21 samoin kuin sivuketjun hydrofobi-

nen osa sijoittuvat ILBP:n hydrofobiselle alueelle, joka on lähellä aminohappoja Leu21 

ja Ile23. Taurokolaatin lipofiiliset ja polaariset osat renkaassa D ovat rasvahappoportaa-
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lissa, jonka muodostavat Tyr14, Met18, Ile23, Ile36, Tyr53 ja Met74. Tämä orientaatio 

on ristiriidassa Lücken et al.23 määrittämän glykokolaatin rakenteen kanssa. Kaikki 

taurokolaatin kolme hydroksyyliryhmää osoittavat kohti negatiivisen varauksen aluetta 

Glu110:n lähellä. Tämän taskun pohjalla on myös Ser101, joka mahdollisesti vuorovai-

kuttaa taurokolaatin 3-OH-ryhmän kanssa. Havaittiin myös, että ILBP:n rakenne jäykis-

tyy sen kompleksoituessa. Ihmisen ILBP:n ja sian Ilbp:n taurokolaattikompleksin raken-

teiden välillä on huomattava ero.8 

 

 

Kuva 11. ILBP-taurokolaatti -kompleksin rakenne. A) Taurokolaatin sijoittuminen 

ILBP:iin katsottuna samasta suunnasta kuin kuvassa 6. B) Sappihapoille sopiva ILBP:n 

sitoutumisonkalo. Lipofiiliset alueet on väritetty ruskealla. Sinisellä väritetyt alueet ovat 

polaarisempia. C) Proteiini-ligandi -vuorovaikutusten yksityiskohtia.8 
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ILBP:n erikoistunut tehtävä näyttää olevan sappihappojen sitominen, vaikka se sitoo 

myös rasvahappoja.23,24 ILBP sitoo sappihappoja voimakkaammin kuin rasvahappoja. 

Spesifisyys yksittäisiä sappi- ja rasvahappoja kohtaan ei ole vielä tiedossa. Sappihap-

pojen sitoutuminen rottaeläinten (murine) Ilbp:iin eli mIlbp:iin on riippumaton sappiha-

pon hydrofobisuudesta. Kaksi asiaa näyttäisi vaikuttavan sitoutumisselektiivisyyteen: 1) 

Steroidirungon hydroksylaatioaste. Asemiin 3, 7 ja 12 hydroksyloiduista sappihapoista 

parhaiten näyttävät sitoutuvan ne, joissa on kaksi hydroksyyliryhmää. Tämä havaittiin, 

kun verrattiin koolihapon, deoksikoolihapon, kenodeoksikoolihapon ja litokoolihapon 

sitoutumista. Voimakkaimmin sitoutuivat deoksikoolihappo ja kenodeoksikoolihappo, 

huomattavasti heikommin sitoutui koolihappo ja litokoolihappo ei sitoutunut ollenkaan. 

Tutkittiin myös rottaeläinten ihmisistä poikkeavia sappihappoja murokoolihappoa 

(murocholic acid, 3α,6β-dihydroksi-5β-kolaanihappo) ja β-murikoolihappoa (β-muri-

cholic acid, 3α,6β,7β-trihydroksi-5β-kolaanihappo). β-Murikoolihappo teki poikkeuk-

sen säännöstä sitoutumalla mIlbp:iin yhtä voimakkaasti kuin deoksikoolihappo ja keno-

deoksikoolihappo, joten ilmeisesti 6β-asemassa olevalla hydroksyyliryhmällä on tässä 

oma merkityksensä. Murokoolihappo sitoutui samalla voimakkuudella kuin β-muri-

koolihappo, joten 7-aseman hydroksylaatio ei ole välttämätön mIlbp:n sitomisessa. 2) 

Konjugaatio voimistaa sitoutumista. Jopa koolihappo sitoutuu huomattavasti voimak-

kaammin konjugoituneena, mutta ei siltikään niin voimakkaasti kuin deoksikoolihappo 

ja kenodeoksikoolihappo konjugoimattomina.24 

 

 

5.3 Eritys vereen basolateraalisen solukalvon läpi 

 

Sappihapot siirtyvät porttilaskimoon basolateraalisen solukalvon läpi ioninvaihtomeka-

nismilla, eli erilaisella mekanismilla kuin tullessaan suolisoluun apikaalisen solukalvon 

läpi.2  

 

Rotan suolistossa toimii Asbt:n lyhennetty versio t-Asbt (vain 154 aminohappoa, 19 

kDa) anioninvaihtajana poistaen sappihappoja suolisolusta. Mielenkiintoista on, että sa-

masta kuljettaja-aineen geenistä tulee sekä otto- että poistomekanismeja käyttävät pro-

teiinit, ja tämä onkin ensimmäinen esimerkki tällaisesta tapauksesta.16 Toinen mahdol-

linen sappihappojen poistaja on yleiskuljettajaproteiini Mrp3 (multidrug resistance 

protein 3), jota on koko suoliston matkalla, mutta joka ilmenee merkittävästi vasta ohut-
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suolen loppuosassa ja paksusuolessa. Rotalla Mrp3 saattaa osallistua sappihappojen siir-

toon suolisoluista porttilaskimoon ollen jopa tärkein tällainen kuljettaja.27 

 

Ihmisen suolisoluista sappihappoja poistavia kuljettajaproteiineja ei ole vielä varmuu-

della tunnistettu. MRP3:n on osoitettu sijaitsevan myös ihmisen suolisolun basolateraa-

lisella solukalvolla, missä se kuljettaa monia orgaanisia yhdisteitä.28 Sappisuolojen on 

havaittu olevan ihmisen MRP3:n substraatteja.27 Kuitenkin ihmisen MRP3:n affiniteetti 

konjugoituja sappisuoloja kohtaan on huomattavasti alhaisempi kuin rotan Mrp3:n, jo-

ten ihmisen MRP3:n merkitys basolateraalisessa poistossa saattaa olla pieni. Sappiha-

pon konsentraatio vaikuttaa ihmisen MRP3:n ilmentymiseen, mikä tukee oletusta, jonka 

mukaan MRP3:lla on merkittävä osa sappihappojen poistossa suolisolun basolateraali-

sen solukalvon läpi.29 Mahdollisesti tehtävää hoitaa jokin vielä tuntematonkin kuljetta-

japroteiini.11 

 

Yksinkertaisen mallin mukaan suolisolussa ASBT ottaisi sappihappoja suolen luume-

nista ja MRP3 siirtäisi ne basolateraalisen solukalvon läpi. Eräässä tutkimuksessa käy-

tettiin hiirestä johdettuja solulinjoja, jotka ilmensivät sekä jyrsijän Asbt:a että ihmisen 

MRP3:a. Nämä solut ottivat glykokolaattia Na+-riippuvaisella tavalla. MRP3:n toiminta 

näissä soluissa vähensi glykokolaatin kertymistä soluihin ja lisäsi poistoa sellaisista 

soluista, joihin oli etukäteen lisätty tauro- tai glykokolaattia. MRP3 siis kuljettaa sekä 

tauro- että glykokolaattia, vaikkakin alhaisella affiniteetilla verrattuna rotan Mrp3:een. 

Tuloksista voitaisiin päätellä, ettei MRP3 ole pääasiallinen sappihappojen poistaja 

ihmisen suolisoluissa eikä sappirakossa, mutta kolestaasissa sen tehtävä voisi olla 

sappihappojen poisto maksasta.30 MRP3:lla saattaa olla myös tärkeä merkitys lääkkei-

den imeytymisessä.7 

 

 

6 KULJETTAJAPROTEIINIT MAKSASSA 

 

Maksasoluissa sappihappojen kuljetus voidaan jakaa kolmeen osaan: kuljetus portti-

laskimosta solun sisään sinusoidaalisen (basolateraalisen) solukalvon läpi, solun sisäi-

nen kuljetus sinusoidaalisesta osasta kanalikulaariseen osaan ja kuljetus kanalikulaari-

sen solukalvon läpi sappitiehyisiin ja edelleen sappirakkoon (ks. kuva 3). 
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Sappihappojen sinusoidaalisella ja kanalikulaarisella kuljetuksella on paljon samoja 

luonteenpiirteitä. Pitkälti samat tekijät, esim. yhdisteen varaus, konjugoituneisuus ja 

muut rakenteelliset seikat, vaikuttavat kuljetuksen affiniteettiin.2 

 

 

6.1 Talteenotto verestä 

 

Maksan sinusoidaalisella solukalvolla on useita kuljettajaproteiineja, joiden läpi sappi-

happoyhdisteet kuljetetaan maksasolun sisään porttilaskimosta. Tärkein näistä on natriu-

min ja taurokolaatin yhteiskuljettajapolypeptidi (sodium-taurocholate cotransporting 

polypeptide, NTCP), joka nimestään huolimatta kuljettaa kaikkia fysiologisia sappi-

suoloja.7 NTCP:n rinnalla toimii kolme orgaanisten anionien kuljettajaproteiinia 

(organic anion transporter protein, OATP), OATP-A, OATP-C ja OATP-8, jotka 

kuljettavat sappihappojen lisäksi lukuisia muita yhdisteitä.31 

 

Ihmisen NTCP:n primäärinen rakenne32 käsittää 349 aminohappoa. NTCP:n molekyy-

limassa on noin 56 kDa. Ihmisen NTCP on 77 %:sti samankaltainen rotan Ntcp:n (362 

aminohappoa33) kanssa.16 Vastaavat proteiinit on löydetty myös hiirestä ja kanista.  

 

NTCP ja ASBT kuuluvat samaan proteiiniperheeseen, natriumin ja sappisuolojen yh-

teiskuljettajaproteiiniperheeseen SLC10. NTCP ja ASBT ovat hyvin samankaltaisia pro-

teiineja, joiden aminohappojen lukumäärätkin ovat samaa suuruusluokkaa. Näiden 

proteiinien keskinäinen aminohappojärjestyksen samanlaisuus on 35 %.18 Molekyyli-

massat ovat toisiinsa verrattavia. Proteiinien topologinen rakenne on myös sama. Lu-

vussa 5.1 esitetyt ASBT:n topologiset mallit koskevat yhtä lailla NTCP:a. NTCP:n ja 

ASBT:n tehtävä on myös osittain sama: ottaa ohi virtaavasta nesteestä talteen niille spe-

sifisiä yhdisteitä eli sappihappoja. Toisin kuin ASBT, NTCP ei kuitenkaan ole rajoitettu 

vain sappisuoloihin, vaan se kuljettaa myös sukupuolihormoneja, bromisulfoftaleiinia 

(bromosulfophthalein), tyroidihormoneja ja klorambusiili-taurokolaattia.11 Fysiologises-

ti ajatellen näiden proteiinien spesifisyyksien ero on luonnollinen, sillä on järkevää, että 

NTCP kuljettaa sisäsyntyisten aineiden lisäksi myös vierasaineita, jotka täytyy käsitellä 

ja/tai poistaa elimistöstä. Suolistossa taas on parempi, ettei ASBT vie näitä aineita ve-

renkiertoon, vaan päästää ne poistumaan ulosteen mukana.17 
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NTCP:n ominaisuudet täyttävät kaikki maksasolun Na+-kytkeytyneen sappisuolojen 

talteenottajan funktionaaliset vaatimukset: 

a) Suuri affiniteetti kuljettaa konjugoituja sappisuoloja 

b) Taurokolaatin kuljetuksen kinetiikka samanlaista kuin eristetyillä maksasoluilla 

c) Elektrogeeninen natriumin ja taurokolaatin talteenotto 

d) Sopiva kudosspesifinen ilmentymä maksassa 

e) Na+-riippuvainen talteenotto ja NTCP:n ilmentymä kehittyvät eliössä samaan 

aikaan.16 

 

Useat tutkimukset osoittavat, että NTCP hoitaa suurimman osan, ellei kaikkea, maksan 

Na+-riippuvaisesta talteenotosta.16 Sappisuolojen talteenotto NTCP:n avulla on yksi-

suuntainen ja natriumin ja taurokolaatin stoikiometria on 2:1. Ts. kaksi Na+-ionia kulkee 

yhden taurokolaattimolekyylin kanssa. Kuljetus on elektrogeenistä, mikä tarkoittaa, että 

kuljetusta ajavia voimia ovat sekä solukalvon eri puolilla olevien nesteiden Na+-gradi-

entti (jota puolestaan pitää yllä Na+-K+-ATPaasi) että solun sisäinen elektroninen poten-

tiaali (joka johtuu K+-ionin ulos suuntautuvasta diffuusiosta).7 

 

NTCP:n solunesteen puoleisen pään (karboksyylipää) eräs tehtävä on ohjata proteiini 

oikeaan paikkaan solussa eli basolateraaliselle solukalvolle. Sun et al.34 katkaisivat 

tutkimuksessaan rotan Ntcp:n karboksyylipään lyhentäen proteiinia 56:n aminohapon 

verran. Lyhentämisellä ei ollut vaikutusta Ntcp:n sappihappojenkuljetusominaisuuksiin. 

 

Ho et al.21 ovat tutkineet NTCP:n geneettistä vaihtelua ihmisrotujen välillä. He vertaili-

vat NTCP:n geeniä amerikaneurooppalaisten, amerikanafrikkalaisten, amerikankiina-

laisten ja amerikanespanjalaisten välillä. Vertailussa löydettiin neljä yhden nukleotidin 

muutoksen aiheuttamaa polymorfismia, joiden seurauksena on huomattava sappisuolo-

jenkuljetuskapasiteetin menetys. Sellainen NTCP:n variantti, jossa Ser267 on vaihtunut 

Phe:iin, aiheuttaa NTCP:n sappisuolojen talteenottokyvyn lähes täydellisen menetyksen 

ja sitä tavataan vain amerikankiinalaisilla. Kuitenkin tällainen variantti kuljettaa nor-

maaliin tapaan estronisulfaattia, joten aminohapon 267 vaihtuminen ei poista NTCP:n 

yleistä kuljetuskykyä. Kyseisellä kohdalla saattaa siten olla tärkeä merkitys spesifiselle 

sappisuolojen tunnistukselle. 

 

Toisin kuin NTCP:n, OATP:ien toiminta ei perustu Na+-ionin kanssa tapahtuvaan yh-

teiskuljetukseen, vaan anioninvaihtomekanismiin. Systemaattisia tutkimuksia siitä, mit-
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kä kemialliset ja rakenteelliset seikat ovat vaatimuksena OATP:ien avulla kuljetettaville 

yhdisteille, ei ole vielä tehty. Havaintojen mukaan voidaan kuitenkin päätellä, että 

yleensä OATP:ien substraatteja ovat anioniset amfifaattiset molekyylit, joiden mole-

kyylimassa on suuri (yli 450) ja joita proteiinit (yleisimmin albumiini) tavallisissa fysio-

logisissa olosuhteissa sitovat. Tarkemmin sanottuna mahdollisia OATP:ien kuljetettavia 

yhdisteitä ovat yhdisteet, joissa on steroidirunko (esim. sappisuolat, steroidihormonit ja 

näiden konjugaatit) tai pienet lineaariset ja sykliset peptidit.31 Ihmisen OATP-A:n pri-

määrinen rakenne käsittää 670 aminohappoa ja siinä on kahdeksan mahdollista N-

glykosylointiasemaa, joista neljä sijaitsee 9. ja 10. solukalvon läpäisevien alueiden väli-

sessä suuressa hydrofiilisessä solun ulkopuolisessa lenkissä (ks. kuva 12). Ihmisen 

OATP-A:n ja rotan vastaavan proteiinin, Oatp:n, välillä (67 % identtisyys) on 

huomattavia eroja sekä rakenteessa että toiminnassa. OATP-A kuljettaa ainakin 

koolihappoa, taurokolaattia, glykokolaattia, taurokenodeoksikolaattia ja tauroursodeok-

sikolaattia.35 OATP:ien topologiasta on esimerkkinä kuva (ks. kuva 12) rotan Oatp1:sta 

(jonka rakenne toki poikkeaa ihmisen OATP:sta, mutta topologia on sama), johon kuu-

luu 12 solukalvon läpi menevää aluetta.31  

 

 

Kuva 12. Rotan Oatp1:n topologia.31 

 

Myös OATP-C (671 aminohappoa, 44 %:sti identtinen OATP-A:n kanssa), OATP-8 (80 

%:sti identtinen OATP-C:n kanssa) ja OATP-B toimivat ihmisen maksasolun sinusoi-

daalisella solukalvolla. OATP-C kuljettaa taurokolaattia, bilirubiinimonoglukuronidia, 

konjugoituneita steroideja, eikosanoideja, tyroidihormoneja ja peptidejä. Taurokolaatin 

affiniteetti OATP-C:a kohtaan on hieman alhaisempi kuin NTCP:a kohtaan. OATP-

C:lla on luultavasti tärkeä merkitys Na+-riippumattomassa sappisuolojen talteenotossa. 
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OATP-8:n rooli sappihappojen kuljetuksessa on epäselvä, koska sappisuolat eivät 

siirtyneet OATP-8:a ilmentävien nisäkkäiden soluihin mutta siirtyivät OATP-8:a ilmen-

täviin munasoluihin. OATP-B:n ei ole havaittu kuljettavan sappisuoloja.7  

 

Sinusoidaaliselle solukalvolle on sijoittunut myös MRP3, joka tosin normaalisti ei kul-

jeta sappihappoja. Sillä on kuitenkin mahdollisuus poistaa mm. juuri sappihappoyhdis-

teitä maksasolusta verenkiertoon, mikäli niitä on kertynyt maksaan liikaa. MRP3:n pri-

määrinen rakenne36 käsittää 1527 aminohappoa. MRP3 ei ole lainkaan sijoittunut kana-

likulaariselle solukalvolle, eli se ei voi erittää yhdisteitä sappirakkoon. MRP3:n on ha-

vaittu olevan toiminnassa sellaisilla yksilöillä, joilla sappihappojen eritys normaalia 

reittiä myöten sappirakkoon on estynyt.36 MRP3 kuljettaa divalentteja sappisuoloja ku-

ten sulfatoitua taurolitokolaattia ja taurokenodeoksikolaattia suurella affiniteetilla. Li-

säksi rotan Mrp3 kuljettaa monovalentteja sappisuoloja, mutta ihmisen MRP3 kuljettaa 

niistä ainoastaan glykokolaattia ja sitäkin alhaisella affiniteetilla.7  

 

 

6.2 Solun sisäinen kuljetus ja eritys sappirakkoon 

 

Maksasolun läpi tapahtuvaan sappihappojen kuljetukseen osallistuu solunesteessä olevia 

proteiineja. Rotan ja ihmisen sytosolista onkin löydetty kolme sappihappoja sitovaa pro-

teiiniryhmää: glutationi S -tranferaasit (45 - 50 kDa), Y' -sappihaponsitojat (33 kDa) ja 

rasvahapon sitojaproteiini (FABP, 14 kDa). Heti kun sappihapot ovat menneet sinusoi-

daalisen solukalvon läpi, sitoutuvat ne sytosolisiin proteiineihin, jotka sitten siirtävät 

sappihapot solun läpi kanalikulaariselle solukalvolle.2 Maksasolun läpi kuljettuminen 

tapahtuu pääasiassa diffuusiolla.10 

 

Kanalikulaarinen eritys on nopeutta rajoittava vaihe sappihappojen kuljetuksessa sinu-

soidaalisesta verestä sappinesteeseen.10,37,38 Tärkein proteiini, joka kuljettaa sappihapot 

maksasolun kanalikulaarisen solukalvon läpi sappirakkoon johtaviin tiehyisiin, on sap-

pisuolojen poistopumppu (bile salt export pump, BSEP). BSEP:n primäärinen rakenne37 

käsittää 1321 aminohappoa sekä ihmisellä, rotalla että hiirellä. Jyrsijöiden Bsep on n. 80 

%:sti samankaltainen kuin ihmisen BSEP.39 BSEP:n molekyylimassa on n. 160 kDa37 ja 

se lävistää solukalvon todennäköisesti 12 kertaa.7 
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Gerloff et al.38 eristivät ja kloonasivat Bsep:n rotan maksasta ja osoittivat, että se toimii 

Na+-riippuvaisena sappisuolan kuljettajana. Tutkimusten mukaan Bsep on tärkein, ellei 

ainoa, sappisuolojen poistaja nisäkkäiden maksan kanalikulaarisessa osassa. Kuljetuk-

sen tehokkuus pienenee järjestyksessä taurokenodeoksikolaatti > tauroursodeoksikolaat-

ti = taurokolaatti > glykokolaatti = koolihappo. Sama järjestys pätee myös ihmisen 

BSEP:lle. BSEP kuljettaa vain monovalentteja sappihappoja.11 Kanalikulaarisella solu-

kalvolla toimii myös yleiskuljettajaproteiini MRP2 (multidrug resistance-associated 

protein 2), joka puolestaan kuljettaa sulfatoituja ja glukuronidoituja (divalentteja) sappi-

suoloja. Lisäksi se kuljettaa monia muita aineita, kuten esim. syöpälääkkeitä, antibioot-

teja, raskasmetalleja ja muita myrkkyjä.11 

 

Maksan proteiineilla MDR3, ABCG5, ABCG8 ja FIC1 (ks. kuva 3) ei ilmeisesti ole 

tehtävää sappihappojen kierrossa normaaleissa fysiologisissa olosuhteissa. Ne poistavat 

maksasoluun kolestaattisissa olosuhteissa kertyneitä haitallisia yhdisteitä. Tällaisia saat-

tavat olla mm. sappihapot, jos niitä kertyy liikaa.11 

 

Kaloilla on hieman erilainen aineenvaihdunta nisäkkäisiin verrattuna. Esimerkiksi raus-

ku käyttää enemmänkin sulfatoituja sappialkoholeja kuin sappisuoloja. Rauskun mak-

sasta on löydetty 210 kDa kuljettajaproteiini, joka on nisäkkäiden vastaavaa proteiinia 

(BSEP, n. 160 kDa) huomattavasti suurempi. Löydetty proteiini on toiminut jo varhain 

selkärankaisten evoluution aikana ja kuljettaa sekä sappisuoloja että -alkoholeja.40 

 

 

7 KULJETTAJAPROTEIINIT MUISSA ELIMISSÄ 

 

Sappisolut muistuttavat siinä mielessä suolisoluja, että niissäkin ASBT kerää sappihapot 

solun sisään ja MRP3 erittää ne eteenpäin. Mahdollisesti sappisoluissa on muitakin 

kuljettajaproteiineja. Huomattava ero on kuitenkin se, että sappisolut toimivat varasto-

na, josta sappinestettä erittyy ohutsuoleen ruokailun aikana.11 Munuaisissakin ASBT 

toimii talteenottotehtävissä.7 

 

Ntcp:n on havaittu toimivan myös rotan haiman luminaalisella (apikaalisella) solukal-

volla, missä sen tehtävä mahdollisesti on poistaa sappihapot terminaalisista rauhas-

rakkuloista.16 Lisäksi istukassa on sappihappojen kuljettajaproteiineja, jotka sijoittuvat 

trofoblastin basolateraaliselle (sikiön puoli) ja apikaaliselle (äidin puoli) solukalvolle. 
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Nämä proteiinit kuljettavat sappihappoja sekä Na+-riippuvaisella että -riippumattomalla 

tavalla, mutta niiden identiteettiä ei ole tunnistettu varmasti. Mahdollisesti istukassa 

toimivat OATP-A, BSEP ja MRP3.39 

 

Natriumin ja sappisuolojen yhteiskuljettajaproteiiniperheeseen SLC10 kuuluu kaikkiaan 

noin 50 proteiinia, joista ihmisessä kahden hyvin tunnetun (ASBT ja NTCP) lisäksi on 

kolme vähemmän tunnettua proteiinia, joita esiintyy eri puolilla elimistöä ja myös muil-

la eläimillä. Näiden proteiinien toiminnasta ei ole paljon tietoa, mutta koska ne raken-

teellisesti muistuttavat ASBT:a ja NTCP:a, saattaa niiden tehtävänä olla natriumin ja 

sappisuolojen yhteiskuljetus.16 

 

 

8 KULJETUKSEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 

 

Sappihappojen kuljetus suolistossa on voimakkaasti riippuvainen hapon pKa:sta ja lumi-

naalisesta pH:sta. Teoreettisesti ottaen glysiinikonjugoitujen (pKa 3-4) ja konjugoimat-

tomien (pKa n. 5) sappihappojen pitäisi imeytyä suuressa määrin passiivisella diffuu-

siolla, kun taas tauriinikonjugoitujen (pKa n. 2) sappihappojen pitäisi imeytyä aktiivi-

sesti ohutsuolen loppuosassa. Happamuusasiat eivät kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka 

vaikuttaa kuljetukseen. Steroidisten hydroksyyliryhmien määrä on tärkeä sappihapon 

kuljetusaffiniteetin määrite.2 

 

Suolistossa trihydroksiyhdisteet imeytyvät paremmin kuin dihydroksiyhdisteet. Näin on 

todettu jo vuonna 1966 julkaistussa Lackin et al.41 suorittamia kokeita käsittelevässä ar-

tikkelissa. Ryhmä tutki erilaisten sappihappoyhdisteiden (17 yhdistettä) imeytymistä. 

Tuloksia verrattiin yhdisteiden rakenteellisiin ominaisuuksiin. Hydroksyyliryhmien 

määrä on tärkeämpi kuin niiden asema. Verrattaessa taurokolaatin ja kolmen tauriini-

konjugoidun dihydroksihapon kuljetusaktiivisuutta havaittiin, että taurokolaatti oli sel-

västi aktiivisin ja kolme muuta olivat vähemmän aktiivisia, mutta keskenään yhtä ak-

tiivisia. Taurohyodeoksikoolihapossa hydroksyyliryhmät ovat asemissa 3 ja 6. Sen aktii-

visuus on samaa luokkaa kuin muidenkin dihydroksihappojen aktiivisuudet. Vastaavat 

tulokset havaittiin glysiinikonjugoiduilla hapoilla. Glykokolaatin 3-asemassa olevan 

hydroksyyliryhmän korvaaminen klooriatomilla säilytti yhdisteen kuljetettavuuden. 

Konjugaatio glysiinin tai tauriinin kanssa ei ole välttämätön vaatimus kuljetettavuu-

delle. Jopa eräs epäluonnollinen sappisuola N-kolyyli-nδ-aminovaleriaanahappo oli jon-
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kin verran aktiivinen. Konjugoidun osan varauksen vaikutusta tutkittiin korvaamalla 

taurokolaatin sulfonaattiosa positiivisesti varautuneella trimetyyliamiiniryhmällä (jol-

loin muodostui kvaternäärinen ammoniumyhdiste). Tätä yhdistettä kuljettajaproteiinit 

eivät kuljettaneet lainkaan. Glykokolaatin sivuketjussa puolestaan tehtiin muutoksia, 

jotka lisäsivät yhden negatiivisen varauksen (lisättiin etikkahapporyhmä tai korvattiin 

karboksyyliryhmä fosfori- tai ortofosforihapporyhmällä). Nämä yhdisteet olivat huo-

mattavasti vähemmän aktiivisia kuin glykokolaatti. Konjugoidun osan rakenne (esim. 

glysiini tai tauriini) ei siis merkittävästi vaikuttanut yhdisteen kuljetusaktiivisuuteen, 

paitsi jos sen varaus oli erilainen. Mielenkiintoinen tulos oli sekin, että joidenkin sappi-

suolojen läsnäolo laski toisten sappisuolojen kuljetettavuutta; glykolaatti ja taurokolaatti 

inhiboivat mm. glykodeoksikolaatin ja glykokenodeoksikolaatin kuljetusta. Vastaavasti 

glykodeoksikolaatti ja glykokenodeoksikolaatti inhiboivat glykokolaatin ja taurokolaa-

tin kuljetusta. Vaikutus ei kuitenkaan ollut yhtä suuri, vaan yo. dihydroksikonjugaatit 

inhiboivat yo. trihydroksikonjugaatteja tehokaammin kuin päinvastaisessa kokeessa. 

Heikoin testattu inhibiittori oli eräs kolaanihapon triketojohdannainen, glykodehydro-

kolaatti. Sen kuljetus puolestaan oli hyvin herkkä taurokolaatin aiheuttamalle inhi-

bitiolle. Myös jotkin muut orgaaniset aineet inhiboivat sappihappojen kuljetusta.41 

 

Vaikka kaikki sappihappoyhdisteet joissa on yksi, kaksi tai kolme hydroksyyliryhmää, 

inhiboivat taurokolaatin kuljetusta, kasvaa niissäkin inhiboivuus hydroksyyliryhmien 

vähenemisen myötä. Sijainnilla tai orientaatiolla ei ole paljon vaikutusta. Hydroksyyli-

ryhmiä voi jonkin verran derivatisoida (esim. formyyliryhmiksi) ilman inhibitiokapa-

siteetin menetystä, kun vain α- tai β-asema säilyy. Sen sijaan α- tai β-hydroksyyli-

ryhmän korvaaminen ketonilla vähentää inhibitiokapasiteettia. Litokoolihapon sulfaatio 

3-asemaan ei vaikuta inhibitiokapasiteettiin, vaikka siitä tuleekin yksi ylimääräinen 

negatiivinen varaus. Uskotaan että 3α-sulfaattiestereiden sappieritykselle on olemassa 

erillinen kuljetusjärjestelmä. Nämä sulfaatit todennäköisesti käyttävät samoja eritys-

reittejä kuin orgaaniset anionit bilirubiini ja dibromisulftaalihappo.2 

 

Sappirakossa eritysmekanismin on todettu muuttuvan, kun sappihappoyhdisteeseen on 

tuotu ylimääräinen negatiivinen varaus sulfataatiolla tai glukuronidaatiolla. Tällainen 

muutos rakenteessa estää sappihapon erityksen tavanomaisen sappihappokuljetussys-

teemin kautta, ja muuttaa kuljetettavan yhdisteen jonkin yleiskuljettajaproteiinin 

substraatiksi.42 Sappihappojen 3-hydroksyyliryhmä ei ole välttämätön molekyylitunnis-

tuksessa ja Na+-riippuvaisessa kuljetuksessa (sekä suolistossa että maksassa).14 
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ATP:a energialähteenä käyttävien, toisin sanoen kaikkien tässä tutkielmassa tarkastel-

tujen, kuljettaproteiinien toiminassa saattaa esiintyä myös substraatti-substraatti -vuoro-

vaikutuksia. Yhden aineen kuljettaminen saattaa estää jopa täydellisesti toisen aineen 

kuljetuksen saman kuljettajaproteiinin välityksellä. Kuljettajaproteiinin toiminta voi es-

tyä sytosolin puolelta eli cis-puolelta tai solun ulkopuolelta eli trans-puolelta. Esimer-

kiksi rifamysiini estää Bsep:n kuljetustoiminnan cis-puolelta ja estradioli-17β-gluku-

ronidi puolestaan trans-puolelta. Maksassa trans-inhibitio edellyttää, että inhiboiva aine 

ensin siirtyy jonkin kuljettajaproteiinin välityksellä sappitiehyisiin.43 

 

Sappisuolojen hydrofobisuus säätelee kuljettajaproteiinien toimintaa. Maksassa Mrp2:n, 

Mrp3:n ja Bsep:n sekä suolistossa ASBT:n toiminta voimistuu hydrofobisten sappisuo-

lojen vaikutuksesta.44 

 

Käytännöllisesti katsoen kaikki aiemmissa luvuissa mainitut kuljetussysteemit ovat 

voimakkaan säätelyn alaisia. Säätelymekanismit antavat vasteen seuraaville tekijöille: 

1) Sappihappojen ja muiden amfifaattisten yhdisteiden, jotka toimivat tuman reseptorin 

ligandeina, kerääntyminen solun sisään. 2) Muutos kriittisten transkriptiotekijöiden akti-

voinnissa sairaustilassa.11 Kanalikulaarinen eritys maksassa on EHC:n dominoiva osa, 

ja useimmat geneettiset sairaudet aiheutuvat juuri kanalikulaarisen erityksen puuttelli-

suudesta.45,46 Sairaustilaa, jossa maksasoluihin on kertynyt liikaa sappihappoja ja mah-

dollisesti muitakin sappinesteen yhdisteitä, kutsutaan kolestaasiksi, joka tilanteesta riip-

puen voi olla lievä tai pidemmälle edennyt. Syynä voi olla esim. BSEP:n geneettinen 

mutaatio,21 mutta kolestaasi voi aiheutua myös muista syistä. 

 

Vuonna 1999 kolme tutkimusryhmää raportoi havainnon, jonka mukaan sappihapot 

ovat suuriaffiniteettisia ligandeja maksasolun tuman eräälle reseptorille, FXR:lle 

(farnesoid X reseptor). Siitä lähtien FXR on ollut suuren kiinnostuksen kohteena mak-

san toiminnan geneettisen säätelyn tutkimuksissa. FXR esiintyy myös muissa soluissa, 

joissa sappihapotkin esiintyvät: sappi-, suoli- ja munuaissoluissa. Kenodeoksikoolihap-

po ja koolihappo aktivoivat FXR:a kaikista voimakkaimmin, kun taas ursodeoksikooli-

happo ja litokoolihappo ovat heikoimpia aktivoijia. Fysiologisesti merkittävillä konju-

goiduilla sappihapoilla on samanlainen aktiivisuusjärjestys.47 

 

Merkillepantavaa on, että sappihapot kykenevät FXR:n välityksellä muuntelemaan 

useiden sappihappojen synteesiin ja kuljetukseen liittyvien geenien ilmentymiä. Näin 



 36 

ollen sappihapot voivat saada aikaan mukautuvia muutoksia kuljetuksessa koles-

taattissa olosuhteissa.48 Esimerkiksi maksasoluissa sappihappokonsentraation kasvaessa 

NTCP:n toiminta heikkenee ja BSEP:n toiminta tehostuu.45 Kanalikulaarista eritystä ei 

kuitenkaan voida tehostaa niin paljon, että kaikki ylimääräiset sappihapot saataisiin 

poistettua maksasta normaalia reittiä pitkin eli sappirakkoon. Niinpä maksasolu 

turvautuu poistoon basolateraalisen solukalvon läpi porttilaskimoon. Kolestaasissa 

basolateraalinen poisto onkin voimakkuudeltaan reilusti suurempi kuin kanalikulaarinen 

eritys maksimissaan.46 

 

Kullakin kuljettajalla saattaa olla erilainen herkkyys sappihappokonsentraation muu-

toksiin. Toiset reagoivat lievään ja toiset pidemmälle edenneeseen kolestaasiin. Rotta-

kokeissa on havaittu, että pidemmälle edenneessä kolestaasissa esim. Mrp3:n toiminta 

tehostuu; Mrp3 poistaa sappihappoja verenkiertoon Bsep:n toiminnan heiketessä.49 Sai-

raissa soluissa toimivat siis eri kuljettajaproteiinit kuin terveissä soluissa. 

 

Kun hiiriä pidettiin sappihappodieetillä, tehostui niiden Bsep:n toiminta vain margi-

naalisesti. Sen sijaan Ntcp1:n (joka vastaa ihmisen NTCP:a) toiminta heikkeni, mikä es-

ti sappihappoja pääsemästä maksasoluihin niin suuressa määrin. Tällainen säätely saat-

taa suojella maksasoluja suurelta sappihappokuormalta. Vaihtelut sapen erityksessä 

saattavat johtua maksan solukalvon kuljettajaproteiinien geenien ilmentymän vaihteluis-

ta eikä niinkään kyseisten proteiinien toiminnan vaihteluista.50 

 

Myös suolisoluissa tapahtuvaa säätelyä on tutkittu. CaCo-2 -soluissa sappihappokäsitte-

ly nosti ILBP:n geenin ilmentymää ajasta ja annostuksesta riippuvalla tavalla. Kenode-

oksikoolihappo ja deoksikoolihappo saivat suuremman muutoksen aikaan kuin muut 

hydrofiiliset sappihapot, mukaan luettuna niiden glysiinikonjugaatit. Erityisesti lipofiili-

set sappihapot voimistavat ILBP:n geenin ilmentymää, joten voidaan arvella, että suolen 

luumenissa olevilla sappihapoilla on tärkeä osa ILBP:n geenin ilmentymän säätelyssä.51 

 

Asbt:n ilmentymä on rotalla riippumaton sappisuoloista, mutta hiirellä negatiivisen ta-

kaisinkytkentämekanismisäätelyn (feedback regulation) alaisena. Ihmisen ASBT:a sää-

dellään positiivisesti retinohapon kautta. Sappihapot säätelevät ASBT:a FXR:n 

välityksellä negatiivisen takaisinkytkentämekanismin avulla.52 
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9 LÄÄKETIETEELLISIÄ SOVELLUKSIA 

 

Monien lääkeaineiden ongelmana on niiden huono imeytyvyys elimistöön. Sopivasti 

modifiotujen lääkeaineiden imeytymistä voidaan helpottaa hyödyntämällä suoliston 

epiteelisolujen kuljettajaproteiineja, joita on hyvin monenlaisia. Sappihappojen kuljetta-

jat ovat vain yksi ryhmä tässä laajassa joukossa.53 Lääkeaineiden modifioiminen juuri 

sappihappoihin liittämällä on kuitenkin tärkeä menetelmä, koska näin aikaansaadut yh-

disteet kulkeutuvat elimistössä spesifisesti maksaan.54 Sappihapot ovat ideaalisia "kan-

toraketteja", joilla saadaan aikaan maksaselektiivisyys mille tahansa lääkeaineelle. Mak-

sassa lääkeaineiden kuljetuksen kinetiikan ja dynamiikan määrittää sinusoidaalisella ja 

kanalikulaarisella solukalvolla oleva laaja kuljettajaproteiinien järjestelmä.55 

 

Liittämällä lääkeainemolekyyli toiseen molekyyliin (johonkin sappihappoon tai sen joh-

dannaiseen), joka on sisäsyntyisen kuljettajaproteiinin luonnollinen substraatti, voidaan 

saada aikaan tehokas lääkkeenkuljetus huonostikin imeytyville yhdisteille.56 Sen jälkeen 

kun farmakologisesti passiivinen lääkkeen esiaste on kulkeutunut spesifisesti maksaan 

tai ohutsuoleen, on mahdollista, että kohdesolun metabolia vapauttaa aktiivisen lääke-

aineen, jolloin se voisi suorittaa farmakologisen toimintansa. Seuraavat olennaiset ra-

kenteelliset ominaisuudet tulisi säilyttää tunnistusta varten: luonnollisten sappihappojen 

negatiivisesti varautunut sivuketju, steroidirungon A- ja B-renkaiden cis-konfiguraatio, 

ja vähintään yksi aksiaalinen hydroksyyliryhmä steroidiyksikössä asemassa 3, 7 tai 12. 

Erilaisia lääkeaineita on liitetty spacerin välityksellä steroidiyksikön asemaan 3, 7 tai 12 

ottaen huomioon määrätty spacerin stereokemia näissä asemissa. Lääkkeiden funk-

tionaaliset ryhmät, jotka sopivat modifioituun sappihappoon liittämiseen, vaihtelevat 

lääkkeen rakenteen mukaan. Monenlaisia modifioituja sappihappoja on valmistettu liit-

täen steroidirungon määrättyihin asemiin eri tavoin toimivia, eri pituisia ja polariteet-

tisia spacer-ryhmiä. Etsittäessä uusia mahdollisia lääkeainekandidaatteja käytetään apu-

na molekyylitunnistusta ja kombinatorista kemiaa.6 

 

Peptidit ovat esimerkki huonosti imeytyvistä aineista, joiden imeytymistä voidaan te-

hostaa sitomalla ne sappihappoon. Esimerkiksi Kramer et al.54 tutkivat erästä prolyyli-

4-hydrolaasia inhiboivaa peptidiä, 4-nitrobentso-2-oksa-1,3-diatsoli-β-Ala-Phe-5-oksa-

proliini-Gly-t-butyyliesteriä. Se ei sellaisenaan siirtynyt rotan porttilaskimosta sappi-

rakkoon, mutta kun se liitettiin koolihapon 3β-aminoalkoksijohdannaiseen, saatiin yh-

diste 11 (S3744, ks. kuva 13), joka imeytyi maksasoluihin ja erittyi niistä edelleen sap-
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pirakkoon. 4-Nitrobentso-2-oksa-1,3-diatsoli-ryhmä (NBD) toimii fluoroforina, jonka 

avulla yhdisteen kulkeutumista seurataan tällaisissa tutkimuksissa. Toisessa tutkimuk-

sessa57 havaittiin, että 11 imeytyy myös kanin ohutsuolesta eristettyihin rakkuloihin, ja 

rottakokein voitiin osoittaa, että 11 siirtyi ohutsuolesta sappirakkoon. Tulokset viittaavat 

vahvasti siihen, että imeytyminen suolistossa tapahtui ASBT:n välityksellä. Kramer et 

al.57 tutkivat myös kuljetusominaisuuksien muuttumista, kun eri pituisia peptidejä (1-10 

aminohappoa) liitettiin koolihapon (ja toisaalta myös sen metyyliesterin) 3β-amino-

etoksijohdannaiseen. Peptidit tehtiin pääosin D-alaniinista, koska siinä ei ole sellaisia 

sivuketjuja, jotka olisivat vuorovaikutuksessa toisten peptidin osien tai kuljettajapro-

teiinin kanssa. Näin pystyttiin tutkimaan melko puhtaasti ketjun pituuden vaikutusta 

kuljetusaktiivisuuteen. Kuitenkin pitkiä alaniiniketjuja valmistettaessa laitettiin väliin 

proliineja, jotta vältyttäisiin peptidiketjun järjestäytyneeltä rakenteelta, joka näissä tut-

kimuksissa olisi ollut vain haitaksi. Peptidi-sappihappo -konjugaatin affiniteetti ASBT:a 

kohtaan väheni peptidiketjun pidentyessä. Samassa tutkimuksessa tehtiin myös ensim-

mäinen katsaus peptidi-sappihappo -konjugaattien rakenne-aktiivisuus -suhteisiin. Kun 

yhdisteessä 11 peptidiketjun ja NBD-ryhmän välistä hiilivetyketjua pidennettiin yhdek-

sällä hiiliatomilla eli korvattiin aminoetoksiryhmä 12-aminododekaoksiryhmällä säilyt-

tämällä rakenne muuten samanlaisena, saatiin lipofiilinen yhdiste, joka ei siirtynyt 

ohutsuolesta sappirakkoon. Syynä tähän pidetään nimenomaan yhdisteen lipofiilisyyttä, 

joka saattaa aiheuttaa yhdisteen juuttumisen biologiseen solukalvoon. Tutkimuksen tu-

losten valossa näyttää todennäköideltä, että modifioituja sappihappoja voidaan käyttää 

lääkinnällisesti käyttökelpoisten oligopeptidien ASBT:n kautta tapahtuvan imeytymisen 

tehostajina, koska yhdisteessä 11 koolihappoon yhdistetyn tetrapeptidiosan (NBD-β-

Ala-Phe-Opr-Gly-NH-(CH2)5-O) tilavuus vastaa suurin piirtein lineaarisen heptapepti-

din tilavuutta. 
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Kuva 13. Erään peptidin koolihappokonjugaatti.54 

 

Petzinger et al.58 valmistivat taurokolaatin 3β-peptidijohdannaisia, joissa tunnistusta 

varten oli myös NBD-osa. Yhdiste 12 (S5382), jossa yksi L-alaniini on liitetty tauro-

kolaattiin (ks. kuva 14), käyttäytyi kuljetuksen suhteen kuten luonnolliset sappihapot. 

Se kulkeutui maksaan jopa nopeammin kuin itse taurokolaatti. Tulos on sopusoinnussa 

aiemmin havaittujen seikkojen kanssa: 1) Sappihappojen 3-aseman hydroksyyliryhmä ei 

ole välttämätön molekyylitunnistuksessa ASBT:n ja NTCP:n kanssa. 2) Sappihapot, 

joista puuttuu 3-hydroksyyliryhmä, kulkeutuvat maksa- ja suolisoluihin nopeammin 

kuin taurokolaatti. Yhdiste 13 (S0014), jossa yhden L-alaniinin asemesta on neljän L-

alaniinin muodostama peptidiketju, imeytyi myös sekä suolistossa että maksassa 

huomattavasti tehokkaammin kuin pelkkä vastaava peptidi. Tulokset viittaavat siihen, 

että suolistossa Asbt ja maksassa Oatp1 kuljettavat näitä yhdisteitä. Lisäksi tutkittiin 

yhden 15-osaisen oligodeoksinukleotidin kulkeutumista maksaan, mutta tämä yhdiste ei 

siirtynyt maksasoluihin koolihappoon konjugoituneena sen paremmin kuin sellaisenaan-

kaan. Sappihappoihin konjugointi voi siis auttaa pienten peptidien kuljetuksessa, mutta 

ei ilmeisesti oligodeoksinukleotidien kuljetuksessa. 
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Kuva 14. Taurokolaatin kanssa konjugoituja peptidejä.58 

 

Swaan et al.56 puolestaan liittivät tutkimuksessaan peptidejä koolihapon karboksyyli-

päähän siten, että koolihapon karboksyyliryhmä ja γ-L-glutamiinihappo muodostavat 

peptidisidoksen ja glutamiinihappoon oli kiinnittynyt lähinnä alaniinista ja seriinistä 

koostuvia peptidejä (ks. kuva 15). Konjugaattien imeytymistä tutkittiin CaCo-2 -so-

luissa. Affiniteetti kuljettajaa kohtaan väheni huomattavasti, kun peptidiketjun pituus 

(glutamiinihappo mukaan lukien) kasvoi yhdestä aminohaposta kahteen. Ketjun pituu-

den kasvattaminen edelleen aiheutti vain pientä affiniteetin vähenemistä. Kuljetuksen 

kinetiikkaa tutkittiin 3H-leimatulla yhdisteellä 14 (ks. kuva 15). Ilmeisesti ASBT kuljetti 

tämän yhdisteen. Toinen, pitempi konjugaatti, 15 (ks. kuva 15), kulkeutui passiivisella 

diffuusiolla soluihin, mutta silti nopeammin kuin mannitoli (jota käytettiin vertailu-

aineena). Koolihappoon konjugoiminen saattaa siten auttaa myös passiivisesti tapahtu-

vaa peptidin kuljetusta lisäämällä yhdisteen lipofiilisyyttä. 
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Kuva 15. Koolihapon happopäähän konjugoituja peptidejä.56 

 

Klorambusiili on eri tyyppisten syöpien lääkehoitoon käytettävä alkyloiva sytostaattinen 

aine. Kramer et al.54 valmistivat siitä muutamia sappihappokonjugaatteja. Klorambusiili 

liitettiin aminoetoksiryhmän välityksellä koolihapon, koolihapon metyyliesterin, glyko-

kolaatin ja taurokolaatin 3β-asemiin, jolloin saatiin konjugaatit 16-19 (S2521, S2539, 

S2567 ja S2576; ks. kuva 16). Näiden konjugaattien havaittiin olevan vuorovaikutuk-

sessa suoliston ja maksan kuljettajaproteiinien kanssa. Lisäksi havaittiin, että klor-

ambusiili-taurodeoksikolaatti -konjugaatissa 20 (S2577, ks. kuva 16) säilyi klorambusii-

lin kyky alkyloida proteiineja. Kullak-Ublick et al.59 konstruoivat rotan munasoluista 

johdettuja soluja, jotka ilmensivät ihmisen NTCP:a ja OATP:a. Havaittiin, että kloram-

busiili-taurokolaatti -konjugaatti 19 kulkeutui tällaisiin soluihin melko suurella affini-

teetilla, mutta kuljetuksen kapasiteetti oli kuitenkin alhaisempi kuin taurokolaatin 

tapauksessa. Kuljetus tapahtui pääosin NTCP:n välityksellä, mutta jonkin verran myös 

OATP-A:n välityksellä. 
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Kuva 16. Klorambusiili-sappihappo -konjugaatteja.54 

 

Petzinger et al.60 puolestaan liittivät erään maksassa toimivan entsyymin inhibiittoreita 

koolihappoon sekä glyko- ja taurokolaattiin. Kyseessä oleva entsyymi on maksan 3-

hydroksi-3-metyyliglutaryyli koentsyymi A reduktaasi (hepatic 3-hydroxy-3-methyl-

glutaryl coenzyme A reductase, HMGCoA). Inhibiittorista käytetään nimeä HR780. Sen 

sappihappokonjugaattien 21-23 rakenteet selviävät kuvasta 17. Ryhmä tutki HR780:n ja 

sen sappihappokonjugaattien kulkeutumista rotan maksasta sappirakkoon. Konjugoima-

ton HR780 kulkeutui hitaasti porttilaskimosta sappeen, mutta kaikki sappihappo-

konjugaatit kulkeutuivat nopeasti ja hyvin tehokkaasti. Sappihappokonjugaattien 21-23 

affiniteetti maksan talteenottoproteiineja kohtaan oli noin 10-20 kertaa suurempi 

verrattuna pelkän HR780:n affiniteettiin ja jopa suurempi kuin itse sappihappojen 

affiniteetti. Radioaktiivisesti leimatun kolaattikonjugaatin 21 siirtymisen maksasoluun 

todettiin olevan nopea, soluspesifinen, energiasta riippuvainen ja kuljettajaproteiinin 

välityksellä tapahtuva. Kyseisen yhdisteen kuljetuksesta oli vastuussa jokin muu 

kuljettajaproteiini kuin Ntcp. 
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Kuva 17. Erään entsyymin inhibiittori konjugoituna koolihappoon sekä glyko- ja 

taurokolaattiin.60 

 

 

10 YHTEENVETO 

 

Tutkielmassa tarkasteltiin sappihappojen enterohepaattiseen kiertoon liittyvien proteii-

nien (suolistossa ASBT, ILBP, MRP3 ja maksassa NTCP, OATP:t, MRP3, BSEP ja 

MRP2) rakennetta ja erityisesti niitä kohtia, jotka ovat vuorovaikutuksessa sappihappo-

yhdisteiden kanssa kompleksoituneessa muodossa. Tutkimuksissa on löydetty useita si-

toutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja saatu selville sappihappojen eri kuljettajaproteiinei-

hin sitoumisen kannalta merkittäviä ominaisuuksia. 

 

Proteiinin ja sappihappojen väliset vuorovaikutukset ovat enimmäkseen vetysidoksia, 

joskin hydrofobisiakin vuorovaikutuksia on havaittu. Sappihappojen hydroksyyliryh-

mien ja ASBT:n ja ILBP:n tiettyjen aminohappojen välillä on yksilöity sitoutumisen 

kannalta olennaisia vuorovaikutuksia. ASBT:n aminohappojen Glu282 ja Asp283 muo-

dostama osa on erittäin merkittävä. Koolihapon happopää voi olla vahvassa vuorovai-

kutuksessa Val21:n ja Asn27:n kanssa, 3- ja 7-OH-ryhmät puolestaan Asn10:n ja 

Ala11:n kanssa. Lisäksi on havaittu sappihappojen steroidirungon metyyliryhmien ja 

eräiden ASBT:n aminohappojen välinen hydrofobinen vuorovaikutus. On todennä-

köistä, että sitoutumiskohta koostuu useammasta solukalvon sisällä olevasta alueesta. 

Sappihappoyhdisteiden spacer-ryhmän koolla on hyvin suuri vaikutus siihen, kuinka 

suuressa määrin ASBT kuljettaa yhdistettä. Sappihappojen 3-OH-ryhmällä ei ole mer-

kitystä sappihappojen ja proteiinien ASBT ja ILBP välisessä molekyylitunnistuksessa 
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eikä siten kuljetuksessakaan. Useita ILBP-sappihappo -kompleksien rakenteita ja niissä 

esiintyviä ei-kovalenttisia vuorovaikutuksia tunnetaan hyvin yksityiskohtaisesti. 

 

Kuljettajaproteiineja, jotka poistavat sappihappoja ihmisen suolisoluista porttilaski-

moon, ei ole vielä varmuudella määritetty, mutta MRP3 saattaa hoitaa tätä tehtävää. 

Maksassa tärkeimpiä sappihappoja kuljettavia proteiineja ovat NTCP, OATP-A, BSEP 

ja MRP2. Näiden rakennetta ja funktionaalisia ominaisuuksia ei kuitenkaan ole tutkittu 

kovin yksityiskohtaisesti. 

 

Keskeisimpiä kuljettajaproteiinien toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat sappihappoyh-

disteen steroidisten hydroksyyliryhmien määrä, konjugaatio ja varaus. Sappihapot 

säätelevät kuljettajaproteiiniensa toimintaa erään tuman reseptorin, FXR:n, välityksellä. 

 

Sappihappojen ja niiden kuljettajaproteiinien rakenteen ja toiminnan yksityiskohtainen 

tuntemus mahdollistaa niiden hyödyntämisen monien lääkeaineiden imeytymisen tehos-

tajina ja spesifisessä ohjauksessa maksaan. Sappihapot ovatkin ideaalisia "kantorakette-

ja", joilla voidaan saada aikaan esim. maksaselektiivisyys mille tahansa lääkeaineelle. 

Mm. useiden peptidien ja klorambusiilin kuljetuskapasiteettia on onnistuttu merkittäväs-

ti lisäämään sappihappoihin liittämällä. 

 

Sappihappojen kuljettajaproteiinien rakenteita ja kuljetustapahtumien molekulaarisia 

mekanismeja ei vielä kuitenkaan täysin ymmärretä, joten näiden fysiologisesti ja farma-

kologisesti mielenkiintoisten kuljettajaproteiinien rakenteessa ja toiminnassa riittää 

edelleen paljon tutkittavaa. 
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1 Työn tarkoitus 

 

Sappihapoilla ja niiden johdannaisilla on tärkeä tehtävä  ruuansulatuksessa sekä 

rasvojen ja rasvaliuokoisten vitamiinien imeytymisessä. Ne ovat maksan kolesterolista 

valmistamia aineenvaihduntatuotteita ja kolesterolitasapainon tärkeimpiä ylläpitäjiä. Ne  

osallistuvat elimistössä maksa-suolisto-kiertokulkuun, jossa ne ensin siirtyvät maksasta 

sappirakkoon varastoon ja erittyvät sieltä ohutsuoleen hoitamaan tehtävänsä 

ruuansulatuksessa, ja kulkeutuvat sitten ohut- ja paksusuolesta takaisin maksaan. 

Tehokas talteenottomekanismi on johtanut ajatukseen sen hyödyntämisestä spesifisiin 

lääkintäkäyttötarkoituksiin. Sappihappojen uusia johdannaisia tehdään ja tutkitaan, 

koska ne ovat sekä potentiaalisia lääkeaineenkuljettajia että mielenkiintoisia mahdollisia 

supramolekulaarisia isäntämolekyylejä. Viime vuosina sappihapoista ja niiden 

johdannaisista on valmistettu paljon steroidipohjaisia makrosyklisiä yhdisteitä kuten 

kolafaaneja ja syklokolaatteja. Sappihapot ovat hyviä rakennuspalikoita näihin 

synteeseihin, koska niissä on jäykkä steroidirakenne valmiina, vain hyvin rajallinen 

määrä reaktiivisia kohtia, ja lisäksi ne ovat halpoja. Makrosyklit saattavat koostua jopa 

pelkästään sappihapoista, mutta useimmiten mukana on yksi tai useampi spacer-ryhmä.1 

 

Erikoistyön tavoitteena oli syntetisoida rengasmainen makromolekyyli (5) kahdesta 

litokoolihappomolekyylistä ja kahdesta spacer-ryhmästä sekä tutkia makromolekyylin 

kompleksointiominaisuuksia. Tavoiteltu synteesi on tiivistetyssä muodossa esitetty 

kaaviossa 1. Sama yhdiste on syntetisoitu jo aiemmin2, ja tässä oli tarkoitus käyttää 

hieman erilaisia menetelmiä. 

 

Erinäisten tuloksettomien kokeilujen (aktiivinen anhydridi2,3 –menetelmä, 

pylväspuhdistukset) takia työhön varattu aika ei kuitenkaan riittänyt kuin ensimmäisen 

vaiheen tekemiseen. Saatiin syntetisoitua atulan mallinen molekyyli (3), mutta sitäkään 

ei ehditty puhdistaa. 

 

Litokoolihapon ja alkoholien esteröimiseen löydettiin uusi synteesireitti, jossa 

litokoolihapon hydroksyyliryhmä ei lainkaan kilpaile halutun alkoholin kanssa. 

Suojausta ei siis tarvita. Lisäksi reaktio on yksinkertainen. 
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Kaavio 1. Erikoistyön tavoitteena oli valmistaa rengasmainen makromolekyyli 5. 

 

 

2 Käytetyt lyhenteet 

 

Erikoistyössä käytetyt lyhenteet on koottu taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Lyhenteet. 

3α-hydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihappo eli 

litokoolihappo (2) 

LCA 

trifluorietikkahappo TFA 

trifluorietikkahappoanhydridi TFAA 

tri-n-butyyliamiini TBA 

etyyliklooriformiaatti (7) ClCOOEt 

3α,3’α-hydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihapon 

pyridiini-2,6-dimetanolidiesteri (3) 

LCA-diesteri 

3α-hydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihapon 2- LCA-monoesteri 
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metanoli-6-(bromimetyyli)pyridiiniesteri 

3α,3’α-trifluoriasetaatti-5β-kolaani-24-

karboksyylihapon pyridiini-2,6-dimetanolidiesteri 

(10) 

TFA-LCA-diesteri 

3α-trifluoriasetaatti-5β-kolaani-24-

karboksyylihapon pyridiini-2,6-

dimetanolimonoesteri 

TFA-LCA-monoesteri 

 

 

3 Käytetyt lähtöaineet 

 

Synteeseissä käytetyt lähtöaineet on koottu taulukkoon 2. Lisäksi käytettiin liuottimina 

kloroformia (BDH, 99 %), THF:a (Lab-Scan, HPLC Grade), tekn. etanolia (99,5 %), 

1,4-dioksaania (Baker, > 99 %; Rathburn, HPLC Grade) ja diglymeä (Fluka, > 99 %). 

Pylväspuhdistuksissa käytettiin silikageeliä (Merck, raekoko 0,040 – 0,063 mm), 

kloroformia, dikloorimetaania, asetonia ja metanolia. 

 

Taulukko 2. Käytetyt lähtöaineet. 

Yhdiste Valmistaja Puhtaus 

LCA Aldrich 98 % 

TBA Fluka > 98 % 

ClCOOEt Merck-Schuhardt 97 % 

Pyridiini-2,6-dimetanoli Aldrich 98 % 

PBr3 Schuhardt > 98 % 

NaNH2 Aldrich 95 % 

TFAA Schuhardt > 99 % 

KOH BDH > 85 % 

 

 

4 Litokoolihapon esteröinti happopäästä 

 

Haluttua välituotetta 3 yritettiin valmistaa useilla eri tavoilla. Aluksi käytettiin aktiivista 

anhydridi -menetelmää, jossa LCA:sta tehtiin seka-anhydridi, tarkemmin sanottuna 

LCA-etikkahappoanhydridi. Tämän yhdisteen on todettu reagoivan kiitettävän 
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voimakkaasti amiinien kanssa muodostaen amideita,3 ja nyt kokeiltiin toimisiko tämä 

myös alkoholien kanssa muodostaen esterin. Käytettiin myös samaa synteesiä kuin 

Kärkkäinen2 käytti erikoistyössään. Tällä menetelmällä ei kuitenkaan tällä kertaa saatu 

hyviä tuloksia. Toinen lähestymistapa oli aivan erilainen. Siinä ensin primäärinen 

alkoholi 1 bromattiin niin että hydroksyyliryhmä vaihdettiin bromiin. Sitten LCA 

muutettiin emäksellä suolamuotoon, ja tällä tehtiin nukleofiilinen substituutioreaktio 

bromidiin. Tämä reitti osoittautui suhteellisen toimivaksi. 

 

 

4.1 Aktiivinen anhydridi -menetelmä ilman suojausta 

 

Ensin yritettiin käyttää aktiivinen anhydridi –menetelmää litokoolihapon ja 2,6-

bis(hydroksimetyyli)pyridiinin esteröimiseen. Reaktiot on esitetty kaaviossa 2. Tämä 

yritys ei kuitenkaan tuottanut haluttua tuotetta lainkaan. 

 

Synteesi aloitettiin liuottamalla LCA dioksaaniin ja lisäämällä emäs. Sitten lisättiin 

etyyliklooriformiaatti (7), annettiin sen reagoida muodostaen aktiivisen anhydridin, ja 

lopuksi lisättiin pyridiini-2,6-dimetanolia. 

 

Reaktio ei mennyt suunnitelmien mukaan, vaan myös litokoolihapon hydroksyyliryhmät 

reagoivat aktiivisen anhydridin karbonyylihiileen (C-24). Lisäksi esterin 

muodostuminen oli heikkoa. Reaktio-olosuhteet valittiin kuten amiinien kanssa 

toimittaessa,3 jolloin alkoholi jäi suurimmaksi osaksi reagoimatta. Reaktiossa ei ollut 

mainittavaa kemoselektiivisyyttä LCA:n ja yhdisteen 1 hydroksyyliryhmien välillä. 

Reaktioseosta yritettiin puhdistaa pylväskromatografisesti, mutta haluttua ainetta sen 

paremmin kuin mitään muutakaan ainetta puhtaana ei saatu lainkaan. Reaktioseoksen 

käsittelystä luovuttiin sen puhdistamisen vaikeuden takia. Haluttua tuotetta oli siinä niin 

vähän että se olisi luultavasti hävinnyt kokonaan puhdistuskolonniin tai muihin 

fraktioihin. Puhdistuksiin käytettiin silikageeliä ja eri suhteissa CHCl3-CH3COCH3-

CH3OH -liuotinseoksia. 
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Kaavio 2. Tavoiteltu synteesireitti litokoolihapon ja 2,6-bis(hydroksimetyyli)pyridiinin 

esteröimiseen.2 

 

 

4.2 Aktiivinen anhydridi -menetelmä TFA-suojauksen kanssa 

 

Seuraavaksi yritettiin suojata litokoolihapon 3-asemassa oleva hydroksyyliryhmä TFA-

ryhmällä. Synteesi aloitettiin suojausreaktiolla, eli litokoolihappo käsiteltiin TFA-

anhydridillä. Siitä synteesi jatkui kuten kaaviossa 2. Reaktiot on esitetty kaaviossa 3. 

Tämäkään strategia ei tuottanut toivottua tulosta. Ensinnäkään suojaus ei onnistunut 

ehkä riittävän täydellisesti. Toiseksi esterinmuodostus oli jälleen liian heikkoa, jolloin 

sivureaktiot olivat vallitsevia. 
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Kaavio 3. Litokoolihapon hydroksyyliryhmän suojaus ja hapon esteröinti aktiivinen 

anhydridi –menetelmän avulla.4,2 

 

 

4.3 Esteröinti nukleofiilisella substituutiolla 

 

Kokeiltiin uutta, vaihtoehtoista tapaa, jossa ensin 1 bromattiin, ja sitten esteröintireaktio 

tehtiin tähän nukleofiilisena substituutiona hapon suolalla. Reaktiomekanismi on 

samanlainen kuin Pandeyn et al. tekemässä kolafaanin synteesissä,5 mutta tässä sitä 
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sovellettiin hieman eri tavalla. Synteesi aloitettiin bromaamalla 2,6-

bis(hydroksimetyyli)pyridiini 2,6-bis(bromimetyyli)pyridiiniksi. Seuraavaksi LCA:sta 

tehtiin kaliumsuola kaliumhydroksidilla, ja sitten tämän annettiin reagoida 2,6-

bis(bromimetyyli)pyridiinin kanssa. Vaiheet on esitetty kaaviossa 4. 

 

2,6-Bis(hydroksimetyyli)pyridiiniä käsiteltiin ylimäärällä fosforitribromidia. 

Liuottimena käytettiin kloroformia. Reaktiossa muodostunut 2,6-

bis(bromimetyyli)pyridiini käytettiin seuraavassa reaktiovaiheessa osittain 

puhdistettuna. 

 

LCA liuotettiin etanoliin. Liuokseen lisättiin 1 ekv. kaliumhydroksidia. Lisättiin 

etanoliin liuotettu 2,6-bis(bromimetyyli)pyridiini ja refluksoitiin kaksi vuorokautta. 

Reaktion edistymistä seurattiin 2,6-bis(bromimetyyli)pyridiinin metyleeniryhmän 

vetyjen 1H-NMR-siirtymän muutoksen avulla, ja sen perusteella noin 90 % bromista 

korvautui esteriryhmällä. Toisin sanoen sivutuotteena syntyi jonkin verran LCA-

monoesteriä, jossa toinen bromiatomi on jäljellä. Reaktiota voidaan pitää verrattain 

onnistuneena, koska reaktio eteni näinkin pitkälle.  
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Kaavio 4. Esteröiminen bromauksen avulla. 

 

 

5 Renkaan sulkeminen 

 

Epäonnistuneista yrityksistä johtuen työhön käytettävä aika loppui kesken, eikä 

välituotetta 3 ehditty puhdistaa eikä sulkea renkaaksi pyridiini-2,6-dikarboksyylihapon 

4 kanssa kuten kaaviossa 1 on kuvattu. 

 

 

 

6 NMR-spektroskopiset mittaukset 

 

Kaikissa NMR-mittauksissa käytettiin kemian laitoksen orgaanisen kemian osaston 

Bruker Avance DPX 250 NMR-spektrometriä. Liuottimena käytettiin CDCl3:a. 
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6.1 2,6-Bis(bromimetyyli)pyridiini (11) 

 

Yhdisteen 11 muodostuminen synteesissä havaittiin 1H-NMR-spektristä, kun verrattiin 

sitä lähtöaineen 1 spektriin. Metyleeniryhmän siirtymä muuttui 0,25 ppm yläkentälle 

(4,78 ppm → 4,53 ppm), koska bromin electron withdrawing –vaikutus on pienempi 

kuin hydroksyyliryhmän. 2,6-Bis(bromimetyyli)pyridiinin (11) 1H-NMR-spektri on 

liitteenä 1. 

 

 

6.2 3α,3’α-Hydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihapon pyridiini-2,6-

dimetanolidiesteri (3) 

 

Yhdisteen 3 muodostuminen synteesissä havaittiin 1H-NMR-spektristä, kun verrattiin 

sitä lähtöaineen 1 spektriin. Metyleeniryhmän siirtymä muuttui 0,68 ppm alakentälle 

(4,53 ppm → 5,21 ppm), koska esteriryhmän electron withdrawing –vaikutus on 

suurempi kuin bromin. 3α,3’α-Hydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihapon pyridiini-2,6-

dimetanolidiesterin (3) 1H-NMR-spektri on liitteenä 2. 

 

Tuotteesta ei ajettu 13C-NMR-spektriä eikä MS-spektriä, koska se ei ollut riittävän 

puhdasta jotta näitä spektrejä olisi ollut mielekästä ajaa. 

 

 

7 Yhteenveto 

 

Litokoolihapon ja pyridiini-2,6-dimetanolin liittäminen toisiinsa esteröimällä ei 

onnistunut aktiivinen anhydridi -menetelmällä, mutta onnistui hyvin nukleofiilisena 

substituutiona bromaamalla aktivoidun välituotteen kautta. Tämän menetelmän hyviä 

puolia on tarvittavien lähtöaineiden vähäinen lukumäärä, synteesin yksinkertaisuus, 

suojaamisen tarpeettomuus sekä hyvä saanto. 

 

Löydetty menetelmä on lupaava, mutta sen kehittely vaatii vielä lisää tutkimusta. 

Synteesiä voisi vielä parantaa mm. seuraavilla tavoilla. 2,6-Bis(bromimetyyli)pyridiinin 
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voisi uudelleenkiteyttää (n-heksaanista) kuten Scheytza6 et al. ovat tehneet. Tällöin 

lopputuotteen puhdistus olisi paljon yksinkertaisempaa. LCA:n ja KOH:n ainemäärät 

tulisi saada tarkemmin samoiksi. LCA:n kaliumsuolaa voisi käyttää enemmänkin 

ylimäärin saantoa parantamaan. Etanolia voisi käyttää esteröintireaktiossa vähemmän, 

jolloin lähtöaineen konsentraatio olisi suurempi. 

 

Menetelmää voisi ehkä soveltaa muidenkin sappihappojohdannaisten syntetisoimiseen. 

 

 

8 Synteesiohjeet 

 

Tässä on kuvattuna myös epäonnistuneet synteesit. 

 

8.1 3α,3’α-Hydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihapon pyridiini-2,6-

dimetanolidiesteri (3), ilman TFA-suojausta, epäonnistunut synteesi 

 

7,54 g (20 mmol) LCA:a liuotettiin 120 ml Na-kuivattua 1,4-dioksaania. Käytettiin 

typpiatmosfääriä. Lisättiin kerralla 3,70 g (20 mmol) TBA:a. Jäähdytettiin +12 °C:een. 

Lisättiin 2,18 g (20 mmol) tislattua ClCOOEt:a 15 min aikana. Annettiin sekoittua vielä 

1 tunti. Lämpötila oli koko ajan noin +12 °C. Poistettiin jäähdytys, ja lisättiin 1,39 g (10 

mmol) pyridiini-2,6-dimetanolia suspensiona 50 ml:ssa dioksaania. Annettiin sekoittua 

yön yli, jolloin liuos muuttui kirkkaaksi. Liuokseen lisättiin 75 ml CHCl3. Pestiin 2 × 60 

ml kyll. NaHCO3-liuoksella ja 2 × 60 ml vedellä. Kuivattiin MgSO4:lla ja evaporoitiin 

liuotin pois. Tuotetta yritettiin puhdistaa pylväskromatografisesti käyttäen silikageeliä ja 

kloroformia, asetonia ja metanolia eri suhteissa. Tuotetta ei kuitenkaan onnistuttu 

puhdistamaan. 

 

 

8.2 3α,3’α-Trifluoriasetaatti-5β-kolaani-24-karboksyylihapon pyridiini-

2,6-dimetanolidiesteri (10), epäonnistunut synteesi 

 

7,54 g (20 mmol) LCA:a liuotettiin 180 ml Na-kuivattua THF:a. Jäähdytettiin jää-vesi -

hauteella +5 °C:een. Lisättiin 70 ml (0,51 mol) tislattua TFAA:a 10 minuutin aikana, 

jolloin lämpötila oli välillä +5 – 10 °C. Sekoitettiin jää-vesi -hauteella 25 minuuttia, ja 
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ilman haudetta 2,5 tuntia. Reaktioseos kaadettiin seokseen, jossa oli 300 ml eetteriä ja 

80 g jäätä. Vesikerros poistettiin. Orgaaninen kerros pestiin 1 × 150 ml vedellä, 4 × 50 

ml + 5 × 100 ml kyll. NaHCO3-liuoksella (viimeinen vesifaasi emäksinen) ja 1 × 150 ml 

kyll. NaCl-liuoksella. Orgaaninen faasi kuivattiin MgSO4:lla ja evaporoitiin liuotin pois. 

 

Liuotettiin saatu tuote 120 ml Na-kuivattua 1,4-dioksaania. Lisättiin kerralla 3,70 g (20 

mmol) TBA:a. Jäähdytettiin jää-vesi -hauteella +10 °C:een. Seos, jossa oli 2,18 g (20 

mmol) tislattua ClCOOEt:a ja 10 ml tislattua dioksaania, lisättiin 5 minuutin aikana 

reaktioseokseen. Sekoitettiin 1 tunti +10 °C:ssa. Lämmitettiin haalealla vesihauteella 

huoneenlämpöiseksi. 1,39 g (10 mmol) pyridiini-2,6-dimetanolia liuotettuna 130 ml:aan 

dioksaania lisättiin 10 min aikana. Sekoitettiin ensin huoneenlämmössä 40 min, ja sitten 

refluksoitiin 42 tuntia. 

 

Haihdutettiin suurin osa dioksaanista alipaineessa. Lisättiin 300 ml Et2O. Pestiin 6 × 50 

ml 2 M HCl:lla. Yhdistetyistä happopesuvesistä tehtiin takaisinuutto 2 × 50 ml Et2O:llä. 

Yhdistetyt Et2O-faasit pestiin 2 × 50 ml vedellä ja 3 × 50 ml kyll. NaHCO3-liuoksella. 

Yhdistyistä emäspesuvesistä tehtiin takaisinuutto 1 × 40 ml Et2O:llä. Yhdistetyt Et2O-

faasit pestiin vielä 3 × 50 ml vedellä. Kuivattiin Na2SO4:lla ja evaporoitiin liuotin pois. 

 

Pylväspuhdistuksessa käytettiin silikageeliä ja eluenttina C2HCl2:CH3OH-seoksia. 

Aluksi eluoitiin pelkällä dikloorimetaanilla, ja vähitellen lisättiin metanolia. Eluenttien 

kulutus ja fraktiointioden tilavuudet on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Dikloorimetaani-metanoli-eluenttien kulutus ja fraktiointi TFA-LCA-

diesterin synteesissä. 

til.-% CH3OH Eluentin kulutus / ml Fraktion suuruus / ml 

0 400 20 

1 200 20 

5 200 20 

20 200 50 

50 200 200 

 

Yhdisteiden erottumista seurattiin ohutlevykromatografisesti. Fraktioita tutkittiin 

NMR:lla ja ESI-MS:lla, mutta haluttua tuotetta ei löytynyt lainkaan. Jonkin verran 
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saatiin kuitenkin eristettyä TFA-LCA-monoesteriä, joka sekään ei ollut aivan puhdasta. 

Synteesin jatkamisesta päätettiin luopua. 

 

 

8.3 2,6-Bis(bromimetyyli)pyridiini (11)6 

 

1,39 g (10 mmol) 2,6-bis(hydroksimetyyli)pyridiiniä ja 30 ml CHCl3 sekoitettiin 

suspensioksi ja jäähdytettiin +10 °C:een. Lisättiin 4,0 ml (11,4 g = 42 mmol) PBr3 10 

minuutin kuluessa. Refluksoitiin 2 tuntia. Annettiin jäähtyä. Lisättiin 20 ml vettä. 

Eroteltiin faasit. Vesifaasi tehtiin emäksiseksi kylläisellä NaHCO3-liuoksella. 

Vesifaasista tehtiin takaisinuutto 3 × 20 ml CHCl3:lla. Yhdistetty CHCl3-faasi pestiin 

vielä 2 × 20 ml NaHCO3-liuoksella, siihen lisättiin Na2SO4, ja liuotin haihdutettiin 

alipaineessa. Saanto 2,3 g (8,8 mmol, 87 %). 

 

 

8.4 3α,3’α-Hydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihapon pyridiini-2,6-

dimetanolidiesteri (3), epäonnistunut synteesi 

 

Sekoitettiin 1,00 g (2,6 mmol) LCA:a ja 20 ml 1,4-dioksaania. Lisättiin 0,10 g (2,6 

mmol) NaNH2:ä 50 ml:ssa dioksaania. Refluksoitiin 15 minuuttia. Lisättiin 50 ml:aan 

dioksaania liuotettu 11 tipoittain 5 minuutin aikana. Refluksoitiin 18 h. Vaihdettiin 

liuottimeksi CHCl3 ja suodatettiin. Sakka pestiin 2 × 20 ml CHCl3:lla. Tutkittiin 

reaktion etemistä NMR:llä; se oli edennyt vain aivan vähän. Vaihdettiin liuottimeksi 50 

ml diglymeä (kp. 161-164 °C). Refluksoitiin yhteensä 164 tuntia, välillä reaktioseosta 

NMR:llä seuraten. Jälleen sakka poistettiin ja se pestiin CHCl3:lla. Yritettiin 

pienimuotoista pylväspuhdistusta (silikageeli, CHCl3, MeOH), mutta siitä ei ollut apua. 

Ilmeisesti liian korkea lämpötila aiheutti arvaamattomia sivureaktioita. 

 

 

8.5 3α,3’α-Hydroksi-5β-kolaani-24-karboksyylihapon pyridiini-2,6-

dimetanolidiesteri (3) 

 

7,98 g (21,2 mmol) LCA:a liuotettiin 150 ml EtOH:iin. Lisättiin 1,19 g (21,2 mmol) 

KOH. Liuotettiin 11 60 ml:aan EtOH:a ja lisättiin se reaktioseokseen. Refluksoitiin 48 
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h. Seoksen annettiin jäähtyä huoneenlämpöön, sitten jää-vesi -hauteessa +5 °C:een. 

Suodatettiin valkea sakka (KBr) kylmästä liuoksesta pois. Sakka pestiin 2 × 5 ml EtOH. 

EtOH haihdutettiin alipaineessa. Lisättiin 150 ml CHCl3 ja sekoitettiin hyvin. 

Suodatettiin sakka ja tehtiin sille sama käsittely toisen kerran. Erilliset CHCl3-faasit 

haihdutettiin alipaineessa. Pylväspuhdistusta (silikageeli, CHCl3, MeOH) vaikeutti 

reaktioseoksessa olevien epäpuhtauskomponettien lukumäärän runsaus, eikä sopivaa 

eluenttia löydetty aikataulun puitteissa. 

 

9 Syntetisoidut molekyylit 

 

 

N
BrBr

 OH

OO

OH

O O
N

 

11 3 
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