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1. Johdanto 

 

Vielä 1960-luvulla syöpäsairauksia pidettiin lähes parantamattomina sairauksina 

syöpätyypistä riippumatta. Läpimurto syöpälääkkeen kehittämiseen tapahtui sattumalta 

Michiganin yliopiston biofyysikon Barnett Rosenbergin tutkiessa sähkövirran vaikutusta 

solun jakautumiseen. [1], [2] Rosenberg kasvatti Escherichia coli (E.coli) -bakteereja 

ammoniumkloridipuskurissa, johon johdettiin sähkövirtaa inertin platinaelektrodin kautta. 

Kokeen suorittamisen aikana kolibakteerien rakenne oli muodostanut filamenttejä, joiden 

pituus oli jopa 300 -kertainen bakteerin normaaliiin kokoon verrattuna [3]. Tutkimuksissa 

ilmeni kuitenkin, ettei bakteerien tuhoutuminen johtunut sähkövirran vaikutuksesta, vaan 

inertiksi oletetusta platinaelektrodista irronneiden platinaionien muodostamien kompleksien 

johdosta. Platinaionien ympärille oli kiinnittynyt ammoniakki- ja kloridoligandeja 

tasomaisiksi yhdisteiksi. [1] Tutkimuksia jatkettin ja useita jaksollisen järjestelmän ryhmän 

10 siirtymämetalleja testattiin. Tehokkaimmaksi hiirten syöpäkasvaimiin (ja myöhemmin 

myös ihmisten syöpäkasvaimiin) osoittautui metallikompleksi [PtCl2(NH3)2]. [1] Kyseinen 

metallikompleksi hyväksyttiin vuonna 1978 lääkkeeksi etäpesäkkeellisiä munasarja – ja 

kivessyöpiä vastaan ja sitä kutsuttiin nimellä cisplatin. Suomenkielisessä lääketieteessä 

nimeksi vakiintui sisplatiini, jota käytetään myöhemmin tässä dokumentissa. Sisplatiinin 

lääkekäytön aloittamisen jälkeen kivessyövän paranemisennuste nousi kymmenestä 

prosentista yhdeksäänkymmeneen. [4] Sisplatiinilla on merkittävä rooli myös munasarja-, 

pää-, niska-, iho-, imusolmuke-, virtsarakko- ja kohdunkaulansyöpien sekä monien muiden 

syöpätyyppien hoidossa. [5] Syöpälääkkeinä käytettävistä syöpäsoluja tuhoavista 

lääkeaineista käytetään lääketieteessä yleisnimitystä sytostaatti, eli solunsalpaaja. 

Solusalpaajahoitoa kutsutaan kemoterapiaksi. [6] 

 

Solun toiminnan ja kasvamisen kannalta on välttämätöntä, että solun DNA pystytään 

kahdentamaan. Solun täytyy myös pystyä tuottamaan proteiineja eri toimintoja varten. 

Solunsalpaaja sitoutuu DNA-rihmaan siten, että solun jakautuminen ja proteiinien 

tuottaminen estyy. [1] Solu joko yrittää korjata DNA:n vaurion tai päätyy apoptoosiin, eli 

ohjelmoituun solukuolemaan. Mikäli riittävästi syöpäsoluja tuhoutuu, syöpäkasvaimen 
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kasvu estyy tai kasvain tuhoutuu. [7] Kuvassa 1 esitellään sisplatiinin kulkeutumista soluun 

ja sen vaikutusta DNA:han. 

 

 

Kuva 1: Sisplatiinin kulkeutuminen ja toiminta solussa. [2] 

 

Tällä hetkellä on kaupalliseen käyttöön hyväksytty syöpälääkkeeksi sisplatiinin ohelle viisi 

muuta platina-yhdistettä: karboplatiini, oksaliplatiini, nedaplatiini, lobaplatiini sekä 

heptaplatiini. Näistä karboplatiini ja oksaliplatiini ovat maailmanlaajuisessa lääkekäytössä, 

muut ovat käytössä ainoastaan Japanissa, Kiinassa ja Koreassa. [1], [2]. Sisplatiini on 

edelleen erittäin yleisessä käytössä, mutta sen suurimpia rajoituksia ovat vakavat 

sivuvaikutukset sekä tiettyjen syöpätyyppien synnynnäinen tai kehittyvä vastustuskyky. [1], 

[2]  

 

Tutkijat ympäri maailmaa etsivät parhaillaan uusia platinakomplekseja sekä muita metalleja 

(mm. kultaa, ruteniumia, titaania, niobeenia ja molybdeeniä) sisältäviä yhdisteitä 

syöpälääkkeiksi. Tuhansia platinayhdisteitä on valmistettu ja testattu, useita on päässyt 

kliinisiin testeihin, mutta vain kuusi on hyväksytty kliiniseen käyttöön tämän dokumentin 

kirjoitusajankohtana.  Tarvitaan uusia lääkkeitä, jotka tehoaisivat sisplatiinille resistentteihin 

syöpäsoluihin tai jotka olisivat jollain kriteerillä sisplatiinia parempia.  “Paremmuus” tässä 
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tapauksessa voisi liittyä esim. kliiniseen tehokuuteen sisplatiinille vastustuskykyiseen 

kasvaimeen, [8] mahdollisuuteen annostella lääkettä suun kautta tai sivuvaikutusten 

pienentämiseen. [2]  

 

Tämän työn tarkoituksena on kuvata syöpälääkekäytössä olevien platinakompleksien 

rakennetta ja valmistustapoja. Lisäksi esitellään solunsalpaajien toimintaa elimistössä ja 

perustellaan, mitkä tekijät ovat rajoittavia yhdisteiden lääkekäyttöä ajatellen. 

Solunsalpaajahoidon nykytila kerrotaan lyhyesti, samoin platinayhdisteiden tärkeimmät 

tutkimuskohteet ja tulevaisuudennäkymät. 

 

 

2. Syöpälääkkeinä käytettävien platinayhdisteiden rakenne 

 

2.1. Platinakompleksien yleinen rakenne 

 

Syöpälääkkeinä käytettävät platinayhdisteet ovat metallikomplekseja. Metallikompleksi 

sisältää yhden tai useamman keskusatomina toimivan metalli-ionin, johon ligandit ovat 

kiinnittyneenä koordinatiivisin sidoksin. Keskusatomi on usein siirtymämetalli-ioni ja koko 

kompleksi voi olla ioni tai varaukseton molekyyli. Ligandit voivat olla varauksettomia 

molekyylejä, negatiivisesti varautuneita ioneja tai (teoriassa) myös radikaaleja.  

 

Platinakomplekseissa keskusatomina toimiva platina esiintyy useimmiten hapetusluvuilla 

+II tai +IV. Pt(II) -yhdisteissä platinaan on kiinnittyneenä neljä ligandia ja Pt(IV)-yhdisteissä 

kuusi ligandia. Pt(II) -yhdisteet ovat lähes tasomaisia kompleksiyhdisteitä poiketen 

yleisimmistä tetraedrimäisistä nelikoordinoiduista metallikomplekseista.  Tetraedrimäinen 

rakenne on yleisin keskusatomin ollessa pieni tai ligandien ollessa suuret, joten platinan 

suuri koko tukee oletusta, että yhdisteet ovat tasomaisia. Pt(IV)-yhdisteiden geometria on 

oktaedri, kuten yleisimmillä muillakin kuusikordinoiduilla metallikomplekseilla. 
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2.2. Syöpälääkkeinä käytettävien platinakompleksien rakenne 

 

Sisplatiinissa platinaan on kiinnittyneenä kaksi kloridoligandia sekä kaksi ammiiniligandia 

kuvan 2 mukaisesti. Kloridoligandi on heikon kentän ligandi ja ammiiniligandi on noin 

puolessa välissä spektrokemiallista sarjaa, joten ligandien perusteella yhdisteen rakenne 

voisi olla myös tetraedri. Tässä tapauksessa platinan suuri koko on kuitenkin määräävä 

tekijä, joten yhdisteiden rakenne on lähes täysin tasomainen. Sisplatiini-nimi tulee 

englanninkielen cisplatin-vastineesta, jossa ”cis” kuvaa sitä, että samanlaiset ligandit ovat 

vierekkäin. 

 

 

Kuva 2: Sisplatiinin ja transplatiinin rakennekuvat  

 

Sisplatiinin rakenne esitetään kuvassa 2a, jossa nähdään Cl- ja NH3 – ligandien sijaitsevan 

vierekkäin. Vastaavasti transplatiinin rakennetta esittävästä kuvasta 2b nähdään samanlaisten 

ligandien sijaitsevan vastakkaisesti toisiinsa nähden.   Tasoneliörakenteisilla 

nelikoordinoiduilla yhdisteillä on geometriaisomeriaa, mikäli yhdisteessä on kaksi 

samanlaista ligandia. Cis-muodossa samanlaiset ligandit sijaitsevat vierekkäin, kun taas 

trans-muodossa samanlaiset ligandit sijaitsevat tason eri puolilla. Myös sisplatiinin trans-

muotoa, transplatiinia, (kuva 2b) on testattu syöpälääkekäyttöön ja se on kliiniselta 

tehokkuudeltaan erittäin hyvä tuhoamaan syöpäsoluja, mikäli yhdiste saadaan kulkeutumaan 

soluun sisälle. Tutkimuksissa sisplatiinin adduktien on todettu olevan transplatiinin 

b) Transplatiini 

 

a) Sisplatiini 

b)  
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addukteja stabiilimpia sekä DNA:han, että RNA:han kiinnittyneinä. [9] Käytännössa 

transplatiini on kuitenkin liian reaktiivinen ja menettää lähtevän ryhmän ligandinsa jo 

veriplasmassa, joten transplatiini ei kykene kulkeutumaan solun sisälle.  Nykyisillä 

kuljetustavoilla transplatiini ei siis ole käyttökelpoinen lääkekäyttöä ajatellen. [1]  

 

Yleisesti käytössä olevien ja tutkittavien tasoneliömäisten Pt(II)-yhdisteiden sekä 

oktaedrimäisten Pt(IV)-yhdisteiden rakenne noudattaa kuvassa 3 esitettyä perusrakennetta, 

joka on avaruusrakenteeltaan oktaedri. 

 

 

   

Kuva 3: Syöpälääkkeinä käytettävien Pt-yhdisteiden perusrakenne. 

 

Pt(II)-yhdisteissä ei ole aksiaalisia ligandeja (R) ja rakenne on tasomainen. Muilta osin 

perusrakenne Pt(II)- ja Pt(IV)- yhdisteillä on vastaava. Yhdisteissä on keskusatomina 

toimivan platinan lisäksi pysyviä ligandeja (L), lähteviä ligandeja (X) sekä aksiaalisia 

ligandeja (R). Aksiaaliset ligandit (R) esiintyvät ainoastaan Pt(IV)-lääkkeillä, joten niiden 

vaikutusta ei tässä dokumentissä käsitellä laajemmin. 

 

 

 

 

Lähtevän ryhmän 

ligandit (X) 

 

Pysyvän ryhmän 

ligandit (L) 

 

Aksiaaliset ligandit (R) 
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2.3. Kaupallisessa käytössä olevien yhdisteiden rakenne 

 

Kuvassa 4 esitetään tällä hetkellä kaupallisessa käytössä olevat platina(II)yhdisteet. Niiden 

rakenne noudattaa edellä mainittua perusrakennetta. Yhdisteet ovat nelikoordinoituja 

tasomaisia Pt(II)-komplekseja, joissa ei ole aksiaalisia ligandeja. 

 

 

 

 

Kuva 4: Kaupallisessa käytössä olevat syöpälääkkeinä käytettävät platinayhdisteet.  

 

Kuvassa sinisellä värillä esitetyt pysyvät ligandit ovat tyypillisesti elektronitiheyttä 

luovuttavia typpidonoriryhmiä, jotka muodostavat termodynaamisesti vakaan sidoksen 

platinan kanssa ja jäävät lopulliseen DNA-adduktiin kiinni. Sisplatiinissa pysyviä ryhmiä 

ovat ammiiniryhmät, jotka eivät missään vaiheessa irtoa keskusatomina toimivasta platinasta. 

[1] Muissa kaupallisessaa käytössä olevissa platinayhdisteissä on pysyvinä ligandeina joko 

ammiiniligandit tai kahden erillisen lähtevän ryhmän sijaan yksi kaksihampainen kelatoiva 

diammiini [8]. Pysyvät ryhmät vaikuttavat mm. solun resistanssiprofiiliin. 

 

Kuvassa punaisella esitetyt lähtevät ryhmät irtoavat yhdisteestä solun sisälle kulkeutumisen 

jälkeen, jolloin yhdiste voi sitoutua solun DNA:han. Kaupallisessa käytössä olevista Pt-

yhdisteistä (kuva 4) sisplatiini on ainoa, jossa on lähtevänä ligandina kloridoligandit. Muissa 

yhdisteissä on lähtevänä ryhmänä kelatoitunut, kahdesta happiatomista platinaan 

Sisplatiini  Karboplatiini     Oksaliplatiini 

     Nedaplatiini         Lobaplatiini           Heptaplatiini 
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kiinnittynyt yhden tai kahden karbonyyliryhmän sisältämä hiiliketju [1]. Esimerkiksi 

kuvassa 4 esitetty karboplatiinin lähtevä ryhmä on paljon klooriligandeja inertimpi, minkä 

johdosta karboplatiinilla on huomattavasti vähemmän vakavia sivuvaikutuksia [10].  

 

Lähtevät ryhmät ovat elektronitiheyttä puoleensa vetäviä ryhmiä. [1] Lähtevät ryhmät 

vaikuttavat yhdisteen reaktiokinetiikkaan, myrkyllisyysprofiiliin sekä rasvaliukoisuuteen. 

Kaikki yhdisteessä olevat ryhmät vaikuttavat yhdisteen vesi- ja rasvaliukoisuuteen sekä 

käyttäytymiseen solun sisällä. 

 

Uusia lääketieteelliseen käyttöön soveltuvia platinapohjaisia solunsalpaajia etsitään 

jatkuvasti tuhansien tutkijoiden voimin. Etsintä perustuu yhdisteiden pysyvien ja lähtevien 

ryhmien muunteluun ja avainasemassa ovat kokeelliset ja laskennalliset tiedot sekä 

ennustukset siitä, miten lähteviä ja pysyviä ligandeja muuttamalla saadaan suunniteltua 

vakaampia, tehokkaampia tai helpommin annosteltavia solunsalpaajia. Osassa tutkittavista 

tai tutkituista yhdisteistä ligandit ovat huomattavasti kookkaampia tai muuten selvästi 

eroavia sisplatiinin ligandeihin nähden. Osa tutkituista aineista on puolestaan rakenteellisesti 

hyvinkin lähellä sisplatiinia, kuten cis-diklorido(etyleenidiamiini)platina(II). [11]   

 

Platina(II)yhdisteiden valmistus 

 

3.1. Metallikompleksien synteesi 

 

Synteesi tarkoittaa yhdisteen muodostamista lähtöaineista. Metallikompleksien synteesissä 

reaktiot tapahtuvat yleensä liuoksissa ja tässä yhteydessä puhutaan usein metallikompleksien 

liuoskemiasta. Synteesi voi perustua hapetus-pelkistysreaktioon, happo-emäsreaktioon, 

ioninvaihtoon, jne. Liuoksissa muodostuvien metallikompleksien koostumukseen ja 

konsentraatioon vaikuttavat mm. ionivahvuus, lämpötila, paine, kylläisyystasapaino sekä 

kemiallinen ympäristö. Lähtöaineet ovat useimmiten nesteitä tai liuoksiin lisättyjä kiinteitä 

aineita. Kemiallista reaktiota voidaan nopeuttaa katalyyttien avulla, nostamalla lämpötilaa 
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ja painetta tai lisäämällä/vähentämällä lähtöaineiden määrää. Synteesituote puhdistetaan 

usein tislaamalla, uuttamalla tai kiteyttämällä uudelleen.  

 

Sisplatiinin kaltaisten yksihampaisten platina(II)kompleksien synteesissä tuotteiden 

stereokemiaa sanelee kompleksin ligandien suhteellinen trans-efekti. Reaktio kulkee 

viisikoordinoidun trigonaalisen pyramidin välivaiheen kautta. Trans-efekti kuvaa 

tasoneliökompleksien ligandien ominaisuutta vaikuttaa siihen, miten helposti ligandiin 

nähden trans-asemassa oleva ligandi korvautuu toisella. Tämä mahdollistaa tiettyjen 

geometristen/rakenneisomeerien valmistamisen, kun ligandien suhteelliset trans-efektit 

tunnetaan. Yksinkertaistettuna tietty stereoisomeeri saadaan siten, että valitaan haluttuun 

asemaan nähden transasemaan sellainen ligandi, jolla on suuri trans-efekti, eli jota nähden 

trans-asemassa oleva ligandi irtoaa todennäköisemmin. Käytännössä asia ei aina ole näin 

yksinkertainen, vaan ligandien korvautumiseen vaikuttavat monet muutkin tekijät. Ligandit 

on järjestetty trans-labilointikyvyn mukaan sarjaksi, jossa esim. tämän dokumentin osalta 

oleellisten ligandien suhteelliset trans-labilointikyvyt ovat: I- > Cl- > NH3 > OH- > H2O. 

Translabilointikyky on suuri, mikäli ligandi on vahva σ-donori tai π-akseptori. 

 

Ligandinkorvautumisreaktion oletetaan tapahtuvan siten, että tuleva ligandi asettuu 

ekvatoriaaliseen asemaan trans-asemassa oleviin ligandeihin nähden. Tällöin muodostuu 5-

koordinoitu tasopyramidi. Uusi ligandi aiheuttaa metalli-atomiin nukleofiilisen 

hyökkäyksen, jonka johdosta ligandin vastakkaiselle puolelle jääneen ligandin ja metallin 

välisestä sidoksesta irtoaa elektronitiheyttä. Kaksi ekvatoriaalisessa asemassa olevaa 

ligandia kääntyy tasoon aksiaalisten ligandien kanssa ja heikentyneen sidoksen omaava 

ligandi jää ainoaksi aksiaaliseksi ligandiksi muodostuneeseen tasoneliöön nähden ja 

vastakkainen ligandi irtoaa.  

 

3.2. Sisplatiini 

 

Sisplatiini ja transplatiini ovat huoneenlämmössä keltaisia kiinteitä aineita. Molemmat 

ovat ”Magnus’n vihreän suolan” [Pt(NH3)4] [PtCl4] isomeerejä ja tätä hyödynnetään 
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sisplatiinin valmistuksessa. Yleinen tapa on valmistaa sisplatiinia antamalla 

tetrakloridoplatinaatti -ionin reagoida ammoniakin kanssa vesiliuoksessa. Reaktiotuotteena 

saadaan sisplatiinin lisäksi Magnus’n vihreää suolaa sekä transplatiinia, jotka poistetaan 

erillisellä prosessilla. [1] Nykyisin on mahdollista hyödyntää myös mikroaaltosynteesiä, kun 

sisplatiinia syntetisoidaan suoraan lähtöaineista (K2[PtCl4] ja NH4OAc). [12] 

Mikroaaltosäteilyn avulla synteesi on mahdollinen yhdessä vaiheessa, jolloin ei synny 

kontaminaatioepäpuhtauksia Magnus’n vihreästä suolasta ja transplatiinista. [1] 

 

Laajimmin käytetty tapa sisplatiinin synteesiin on Dharan menetelmä, joka julkaistiin 

vuonna 1970. Menetelmä on nopea huolimatta useista välivaiheista, sillä niiden 

suorittaminen on suhteellisen suoraviivaista ja välivaiheet suoritetaan vesiliuoksissa. 

Menetelmää käytetään valmistettaessa cis-komplekseja ammiineista tai N-heterosyklisistä 

ligandeista, erityisesti kelatoivista diammiineista. Kuvassa 3 kuvataan Dharan menetelmän 

vaiheet sisplatiinin synteesiin. [1] 

 

Kuva 4: Sisplatiinin valmistus ns. Dharan menetelmällä  
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Menetelmän ensimmäisessä vaiheessa kaliumjodidi reagoi tetrakloridoplatinaatin [PtCl4]
2- 

kanssa tetrajodidoplatinaatiksi [PtI4]
2-, jonka vesiliuos on tummanruskea. Toisessa vaiheessa 

tetrajodidoplatinaattiin lisätään ammoniakkia ja saadaan keltaista saostumaa cis-

[Pt(NH3)2I2]. Tästä poistetaan kolmannessa vaiheessa jodidoligandit ja saadaan 

diakvakationi [Pt(NH3)2(OH2)2]
2+, josta isomeerisesti puhdas lopputuote cis-[Pt(NH3)2Cl2] 

voidaan valmistaa. Trans-isomeeriä ei muodostu, koska jodilla on paljon suurempi trans-

efekti kuin klorido-ligandilla. Tärkeä välivaihe sisplatiinin muodostumisessa 

tetrahalidoplatinaatti-anionista on monosubstituoidun kompleksin [Pt(NH3)X3] 

muodostuminen toisessa vaiheessa. Kun X on I-, suuri trans-vaikutus varmistaa, että 

seuraava NH3-ligandi lähtee paikasta, joka on trans-asemassa jodiin nähden. Näin saadaan 

cis-isomeeri. Kun X on Cl-, pienempi trans-vaikutus aiheuttaa substituution trans-asemaan 

NH3:een nähden. Tämä on kineettisesti kilpaileva substituutio trans-asemassa halidiin 

nähden, joten muodostuu molempia isomeerejä (trans-isomeeriä vähemmän). Mikäli 

ammiinit tai N-heterorenkaiset ligandit eivät ole vesiliukoisia, voidaan synteesi suorittaa 

lisäämällä kaksi ekvivalenttia ammiiniligandia K2[PtCl4]:a kohti, joka on liuotettu alkoholin 

vesiliuokseen kohotetussa lämpötilassa. DMF:ää voidaan käyttää etanolin tai metanolin 

sijaan. [1], [2]. 

 

Lääkkeinä käytettävien synteesituotteiden puhtaus on erityisen tärkeää, sillä esim. 

transplatiini käyttäytyy elimistössä solumyrkyn tapaan. Puhtauden tarkistukseen on useita 

teollisia tapoja, sekä yksinkertaisempia tapoja.  Kuvassa 5 esitetty Kournakowin testi on 

esimerkki yksinkertaisemmasta tavasta puhtauden selvittämiseen. [1] 

 

Kuva 5: Kurnakowin testin välivaiheet. Th = tiourea 
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Kurnakowin testi on nopea tapa tarkistaa, sisältääkö synteesin lopputuote sisplatiinin 

transisomeeriä tai muita isomeerisiä epäpuhtauksia (muut [PtL2Cl2] kompleksit). Testi 

suoritetaan lisäämällä ylimäärä tioureaa (Th) lopputuotteeseen. Sisplatinan ligandeista 

ammiiniligandin transvaikutus on suurempi, joten tiourea korvaa ensin ammiiniligandeihin 

nähden trans-asemassa olevat kloridoligandit. Tiourean transvaikutus on ammiiniligandeja 

suurempi, joten jäljelle jääneet ammiiniligandit korvautuvat myös tiourealla. Näin saadaan 

vesiliukoinen tetratiourea-kompleksi. Transplatiinilla korvautuvat vain trans-asemassa 

olevat kloridoligandit. Ammiiniligandit eivät korvaudu ja reaktiotuotteena saadaan valkoista 

liukenematonta pulveria.  

 

3.3. Kelatoivia ligandeja sisältävät metallikompleksit 

 

Sisplatiinin johdannaisia on mahdollista valmistaa useilla tavoin esim. suoraan sisplatiinista 

tai sen lähtöaineista siten, että muutetaan esimerkiksi vain lähteviä ryhmiä. Kelatoivien 

ligandien valmistusprosessit voivat olla hieman monimutkaisempia, kuten karboplatiinin 

tapauksessa. Oksaliplatiinissa sekä lähtevät ryhmät, että pysyvät ryhmät ovat kelatoivia. 

Kuvassa 6 esitetään kaksihampaisen kelatoivan happiligandin liittäminen platinaan. 

 

 

(1) 

[3] 

(2) 
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Kuva 6: Kaksihampaisen kelatoivan happiligandin sisältävän platinakompleksin 

valmistaminen  

 

Ensimmäisessä vaiheessa (1) valmistetaan kaupallisesta K2[PtCl4]:sta ja DMSO:sta cis-

[Pt(DMSO)2Cl2]. Cis-[Pt(DMSO)2Cl2]-kompleksin reaktiosta kelatoivan ligandin 

dihopeasuolan kanssa vesiliuoksessa valmistetaan cis-[Pt(DMSO)2(O2Chel)]-yhdistettä, 

jossa O2Chel on anioninen happidonoreita sisältävä kelatoiva ligandi. Cis-

[Pt(DMSO)2(O2Chel)] -yhdisteestä voidaan yksi DMSO-molekyyli korvata ammiinilla L 

40oC:ssa vesiliuoksessa, jotta saadaan cis-[PtL(DMSO)(O2Chel)]:a (2).  

Ensmmäisestä lisätystä ammiinista poikkeavan ammiinin L’ lisääminen korkeammassa 

lämpötilassa (100oC) mahdollistaa toisen DMSO-ligandin korvauksen, jolloin saadaan cis-

[PtLL’(O2Chel)] [3]. Toisen DMSO-ligandin poistamisen vaikeudesta kertoo se, että jopa 

kelatoivan ligandin kanssa tarvitaan sadan asteen lämpötila varmistamaan ligandin 

poistaminen. Kaksihampaisille N-heterorenkalle kuten 2,2’-bipyridiini, riittävät 

matalammat lämpötilat molempien DMSO-ligandien korvaamiseen. Reagoivien aineiden 

konsentraatiot ovat myös tärkeitä. Mikäli kelatoivien happiligandien pitoisuus liuoksessa on 

korkea, molemmat DMSO-ligandit korvautuvat kelatoivalla happiligandilla muodostaen 

[Pt(L2)2]
2+: aa. 

 

3.4. Karboplatiini 

 

Karboplatiinia voidaan valmistaa kuvan 7 mukaisesti cis-diammiinidijodidoplatinasta 

[Pt(NH3)2I2] siten, että ensimmäisessä vaiheessa lähtöaine liuotetaan veteen ja sekoitetaan. 

Toinen vaihe suoritetaan valolta suojattuna lisäten elohopeaa sisältävää 1,1-

syklobutaanidikarboksylaattia ja antaen yhdisteiden reagoida 50 - 60 oC:ssa 8 - 10 tuntia. 

Seos suodatetaan ja kondensoidaan, jotta saadaan kiinteää karboplatiinia. Reaktion saanto 

on yli 80 % [13].  
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Kuva 7: Karboplatiinin synteesi 

 

Parempi saanto saadaan, kun toiseessa vaiheessa [Pt(NH3)2I2] liuokseen lisätään 

kuparinitraattia ja annetaan reagoida 43 - 38 oC:ssa 3-4 tuntia. Suodatuksen jälkeen liuokseen 

lisätään kiinteä syklobutaani-1,1-dikarboksylaatti ja annetaan sen reagoida 43 – 48 oC:ssa 2 

– 2,5 tuntia. Seoksen annetaan seisoa yli 12 tuntia ennen suodatusta ja suodatetaan. Tuote 

pestään vedellä, vedettömällä etanolilla ja vedettömällä dietyylieetterillä ja kuivataan. 

Synteesituotteen puhtaus on 99,9 % ja saanto yli 95 %. [14] 

 

Sisplatiinin ja johdannaisten synteesimenetelmiä on useita ja kutakin käyttötarkoitusta 

varten valitaan käyttökelpoisin menetelmä. Teolliseen käyttöön ja tutkimuskäyttöön 

tarvittavat määrät ja laatuvaatimukset ovat erilaiset. Esimerkiksi karboplatinan 

valmistuksessa tutkimuskäyttöön on mahdollista käyttää kuvassa 8 esitettyä karboplatinan 

mikroskaalan synteesiä [15].  

 



  

 

 

17 

 

 

 

Kuva 8: Esimerkki mikroskaalaisesta karboplatiinin synteesistä [15] 

 

3.5. Oksaliplatiini 

 

Oksaliplatiinia voidaan valmistaa kuvan 9 mukaisesti cis-dijodido(trans-1,2-

sykloheksaanidiaminoplatinasta(II). Reaktion annetaan tapahtua hopeanitraatiliuoksessa 

valolta suojattuna 30 – 80 oC:ssä 4 – 10 tuntia. Seos suodatetaan ja suodoksen sisältämän 

platinayhdisteen annetaan reagoida K2C2O4:n kanssa 2-7 tuntia [16].  
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Kuva 9: Oksaliplatiinin synteesi 

 

Parempi saanto saavutetaan optimoidulla synteesillä, jossa oksaliplatina valmistetaan (SP-4 

2)-diklorido-[(1R,2R)-1,2-sykloheksaanidiamiini-kN,kN']platinasta käyttäen piidioksidia 

inerttinä katalyyttinä. Lopputuotteena saadaan tällä reaktiolla oksaliplatiinia, jonka puhtaus 

on mittausten mukaan keskimäärin 99,77 % ja saanto noin 70,5 % [17]. 

 

4. Solunsalpaajien toimintaperiaate 

 

4.1. Toimintaperiaate solun sisällä 

 

Sisplatiinin kloridoligandit ovat nukleofiilejä, joista yksi tai useampi irtaantuu elektrofiilin 

vaikutuksesta ja korvautuu akvaligandeilla. Muodostunut akvakompleksi on positiivisesti 

varautunut kationi (elektrofiili), joka ei pääse ulos solusta, vaan reagoi biologisten ligandien 

kanssa korvaamalla vesimolekyylin toisella ligandilla. [8] Jos vain toinen kloridoligandi 

korvautuu, syntyy primäärinen monofunktionaalinen addukti. Molempien korvautuessa 

saadaan primäärinen bifunktionaalinen addukti, jossa platina on kiinnittyneenä kahteen 

DNA:n puriiniemäkseen (guaniini-guaniini tai adeniini-guaniini) kovalenttisidoksella. 

Yleisimmin addukti muodostuu platinadiammiinin kiinnittyessä kahteen lähinnä toisiaan 

olevaan guaniniin joko samassa DNA-juosteessa tai kahden eri juosteen välillä [7]. DNA:n 

rakenne vääristyy ja emästen sitoutuminen vastinpariinsa häiriintyy platinakompleksin 

taivuttaessa rihmaa, jolloin DNA:han tulee katkoksia ja sen proteiinit käynnistävät joko 

korjaussekvenssin tai ohjelmoidun solukuoleman. [2] [18] 
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4.2. Kulkeutuminen soluun 

 

Sisplatiini annostellaan potilalle pistoksina, jonka jälkeen se kulkeutuu potilaan 

veriplasmasta syöpäsolun sisälle tai aktivoituu jo veriplasmassa. Veriplasman korkeahkon 

klooripitoisuuden takia kloridoligandit eivät korvaudu akvaligandeilla kovinkaan 

tehokkaasti, mutta ovat alttiita veriplasman proteiinien hyökkäyksille, erityisesti tioliryhmiä 

sisältävien prioteiinien, kuten glutationin, metallotionin, albumiinin ja kysteiinin 

hyökkäyksille. Ligandien korvausreaktiot perustuvat HSAB-teoriaan siten, että pehmeät 

rikkidonorit koordinoituvat pehmeiden Pt(II)-keskusten kanssa kovia typpidonoreja 

paremmin [2]. Proteiiniin sitoutuneen platinan osuus veressä sisplatiinin käytön aikana on 

tutkimusten mukaan 65 – 98 % yhden päivän käytön jälkeen, eli solun sisälle päässeen 

sisplatiinin osuus on vain noin 2 – 35 %. Tämä on usein syynä lääkkeen tehottomuuteen sekä 

aiheuttaa huomattavia sivuvaikutuksia [2].  

 

Sisplatiini kulkeutuu soluun pääosin diffuusiolla solukalvon läpi (korkeammasta 

klooripitoisuudesta pienempään) tai aktiivisesti solukalvon Cu-kuljettajaproteiinien 

kuljettamana. Ctr1-geeni muodostaa kuparikuljettajaproteiineja ja hiirillä tämän geenin 

tuhoaminen nostaa sisplatiiniresistanssia ja vähentää solun sisäistä sisplatiinipitoisuutta [19].  

 

 

4.3. Sisplatiinin ominaisuuksia 

 

Sisplatiini on huoneenlämmössä kiinteää valkoista tai syvän keltaisesta oranssiin 

vaihtelevaa pulveria. Sisplatiini liukeneen jonkin verran veteen ja hyvin 

dimetyyliprimanidiin sekä N,N,-dimetyyliformamidiin. Normaalipaineessa ja 

normaalilämpötilassa sisplatiini on stabiili, mutta voi ajan kuluessa muuttua trans-

isomeerikseen. [4] Taulukossa 1 esitetään sisplatiinin fysikaalisia ominaisuuksia.  
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Taulukko 1: Sisplatiinin fysikaalisia perusominaisuuksia (HSDB 2009 [20]). 

Molekyyli Molekyyli- 

paino 

Tiheys Sulamis-

piste 

log 

Kow 

Vesi- 

liukoisuus 

Pt -NH3- 

sidosenergia 

Pt – Cl  

sidosenergia 

Sisplatiini 301.1 

gm/mol 

3.74 

g/cm3 

270° C -2.19 2.53 g/L  

25° C:ssa 

37,28 

kcal/mol 18 

69,31 

kcal/mol 18 

 

Sisplatiinin sidosten vahvuus on mitattu kokeellisesti entalpiamuutosen avulla. Pt – NH3 -

sidoksen sidosenergia on 37,28 kcal/mol ja Pt – Cl -sidoksen sidosenergia on 69,31 kcal/mol. 

Mitatut sidosenergiat vastasivat hyvin laskennallisia arvoja. [21]  

 

Tutkimusten mukaan sisplatiinin toimintaan vaikuttaa myös lääkkeen pitoisuus. Kuvassa 9 

nähdään syöpäkasvain (MPM-kasvain = malignant pleural mesothelioma, aggressiivinen 

kasvain keuhkopussinontelossa), jonka rakennetta tutkittiin sisplatiini-annosta nostettaessa 

[22]. Kasvaimen koko ei muuttunut merkittävästi, mutta syöpäsolun rakenteessa näkyi selviä 

muutoksia. [21].  

 

 

 

Kuva 9: Sisplatiinin pitoisuuden vaikutus MPM-solun rakenteeseen. V. Janson et al 2008 

[22] 
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Solunsalpaajien on todettu toimivan parhaiten, jos yhdiste on varaukseton. On myös todettu, 

että yhdisteet, joissa on vähemmän alkyylisubstituentteja ammiiniligandeissa ovat 

aktiivisempia. [2].  

 

4.4. Käyttö syöpäsairauksien hoidossa 

 

Perinteisiä solunsalpaajia käytettäessä hyödynnetään usein yhdistelmähoitoa, jolloin kutakin 

lääkettä annetaan suurin siedetty annos. [18] Lääkkeille ominaisten vaikutusmekanismien 

avulla useissa jakautumisvaiheissa olevat syöpäsolut ovat herkkiä erilaisille lääkkeille. Tämä 

puoltaa yhdistelmähoitojen hyödyntämistä, jotta saadaan paras mahdollinen teho kaikissa 

jakautumisvaiheissa oleviin syöpäsoluihin. Lääkkeiden haittavaikutukset kohdistuvat 

osittain eri elimiin, joten yksittäiseen elimeen ei yhdistelmähoidossa aiheudu liian paljon 

sivuvaikutuksia. Yhdistelmähoidoissa esim. sisplatiinia käytetään muiden lääkkeiden kanssa 

kivessyövän hoitoon, karboplatiinia munasarjasyövän hoitoon ja oksaliplatiinia paksu- ja 

peräsuolensyövän sekä mahasyövän hoitoihin. Sisplatiinia ja karboplatiinia voidaan käyttää 

myös kemosädehoidossa, jossa annetaan samanaikaisesti lääke- ja sädehoito. On todettu, että 

tietyissä syöpätyypeissä kemosädehoito on tehokkaampi kuin kumpikin erikseen annettuna. 

Sisplatiini toimii tehokkaasti myös sädehoidon keskittäjänä. [18] Platinajohdokset ovat ei-

faasispesifisiä solunsalpaajia ja vaikuttavat kaikissa solun jakautumiskierron vaiheissa, 

mutta tehokkaimmin jakautumisvaiheessa oleviin soluihin.  

 

4.5. Rajoitukset syöpälääkekäytössä 

 

Platinakompleksien lääkekäytön suurin ongelma on vakavat sivuvaikutukset. 

Solunsalpaajien käyttöä rajoittaa sivuvaikutusten lisäksi myös kasvainten vastustuskyky 

lääkkeitä kohtaan. Kasvaintyypeillä voi olla joko synnynnäinen resistanssi (mm. 

paksusuolen syöpä, ei-pienisoluinen keuhkosyöpä) tai vastustuskyky voi kehittyä pitkällisen 

solunsalpaajien käytön jälkeen (munasarjasyöpä, piensoluinen keuhkosyöpä). [1], [2] 

Syöpäkasvainten vastustuskyky on muuttunut vuosien aikana. Aiemmin sisplatiini-hoitoon 
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hyvin reagoineissa syöpäsoluissa esiintyy yhä useammin mutaatioita, joihin sisplatiini ei 

tehoa. [1], [2] 

 

Vastustuskykymekanismeja on useita: solunsalpaaja saattaa reagoida jo veriplasmassa esim. 

tioliyhdisteitä sisältävien molekyylien kanssa, jolloin se ei pääse kulkeutumaan soluun. 

Soluun kulkeutunut yhdiste saattaa sitoutua DNA:han vain yhdestä kohtaa, jolloin solu 

mahdollisesti pystyy edelleen tuottamaan proteiineja. DNA:n korjausmekanismi saattaa 

pystyä korjaamaan DNA:ta tarvittavasti tai jopa poistamaan platina-adduktin DNA:sta 

(ERCC1) [7]. Solun sisäisten tioliryhmiä sisältävien molekyylien, erityisesti glutatiolin, 

suuri pitoisuus voi johtaa vastustuskykyyn. Vastustuskyky lääkkeille voi johtua osittain 

myös siitä, että solukuolemia edistävät ja estävät tekijät eivät ole tasapainossa. Solukuolemia 

säätelevät tekijät ovat syöpäsoluissa usein vaurioituneet tai niitä säätelevässä geenissä voi 

olla mutaatio, jolloin solut saattavat olla yhtä aikaa vastustuskykyisiä useille eri hoidoille. 

[18] Sisplatiinin osalta on tutkimustuloksia siitä, että vastustuskykyisissä soluissa ja hoidolle 

vastaamattomien potilaiden kasvaimissa on pienempiä määriä sisäänkuljetusproteiinia 

CTR1.[1],[23]  

 

Uusia yhdisteitä kaivattaisin hoitamaan niitä kasvaintyyppejä, joille sisplatiini ja 

karboplatiini ovat vastustuskykyisiä. Uusia yhdisteitä etsittäessä suunnitellaan yleensä hyvin 

tarkkaan, mitä ligandeja muutetaan ja miten muutokset vaikuttavat yhdisteen kemiallisiin 

ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen elimistössä. Muutokset pysyviin ligandeihin vaikuttavat 

suoraan platina-DNA -adduktiin ja siten myös siihen, pystyykö kasvaimen DNA-

korjaussekvenssi korjaamaan vääristynyttä DNA-rakennetta. [2] Uusista yhdisteistä (Kuva 

4) vain karboplatiinilla ja nedaplatiinilla on pysyvinä ligandeina ammiiniligandit kuten 

sisplatiinilla. Näillä on hyvin samanlainen resistanssiprofiili kuin sisplatiinilla, joten niiden 

hyödyntäminen sisplatiinille resistentteihin syöpätyyppeihin ei ole mahdollista. 

Oksaliplatiinilla, lobaplatiinilla ja heptaplatiinilla puolestaan on erilainen resistanssiprofiili 

sisplatiiniin verrattuna. [2]  

 

Tutkimuksissa on havaittu, että oksaliplatiini on vain tietyissä tapauksissa toimiva 

vaihtoehto sisplatiinille vastustuskykyisiin kasvaimiin. Oksaliplatiinin käytön perusteina on 
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yleeensä sen kyky toimia yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa sekä vähäisempi 

vakavien sivuvaikutusten määrä sisplatiiniin/karboplatiiniin verrattuna. [24] Oksaliplatiini 

ei ole laajasti aktiivinen sisplatiinille resistentteihin syöpäsoluihin [25]. Oksaliplatiinin teho 

sisplatiinille herkkiin kasvaimiin on paljon suurempi kuin sisplatiinille vastustuskykyisiin 

kasvaimiin. On myös tutkimuksia, joissa on todettu sisplatiinin ja oksaliplatiinin GG-

addukteissa eroja mutageenisyyden suhteen, joten proteiinit pystyvät erottamaan sisplatiini- 

ja oksaliplatiiniadduktit toisistaan. Addukteilla oletetaan olevan merkittävästi erilaiset 

konformaatiot, vaikka adduktien kiderakenteet eivät ole merkittävästi eroavat. [26] 

 

Muutokset lähteviin ryhmiin eivät vaikuta kasvaimen resistanssiprofiiliin, vaan vaikuttavat 

pääasiassa yhdisteen sivuvaikutuksiin, sekä siihen, miten yhdiste reagoi elimistössä. Mitä 

nopeammin yhdiste reagoi, sitä todennäköisemmin lähtevät ryhmät korvautuvat 

epätoivotuilla biologisilla nukleofiileillä jo veriplasmassa, jolloin sivuvaikutukset ovat 

suuret, eikä lääkkeellä ole haluttua tehoa syöpäkasvaimeen. [27] Yhdisteeseen tarvitaan hyvä 

lähtevä ryhmä, jolloin yhdiste voi toimia solunsalpaajana, mutta lähtevän ryhmän tulisi 

toisaalta olla riittävän stabiili, jotta yhdiste ei reagoi veriplasmassa, vaan saadaan kuljetettua 

solun sisälle. Esimerkiksi karboplatiinilla on kloridoligandia stabiilimpi kelatoiva CBDCA 

(1,1-syklobutaanidikarboksylaatti) -ligandi lähtevänä ryhmänä, joten karboplatiinin 

annostelu voidaan suorittaa suurempina annoksia kuin sisplatiinia matalamman 

myrkyllisyysprofiilin johdosta. [2] 

 

 

 

5. Kaupallisten yhdisteiden käyttö syöpälääkkeinä 

 

Sisplatiinin virallisia käyttökohteita vuoden 2015 suositusten mukaan [Elonen, Tolonen, 

2015] ovat kivessyöpä, munasarjasyöpä, rakkosyöpä, keuhkosyöpä ja pään ja kaulan alueen 

levyepiteelisyöpä. [28] Suurimmat käyttöä rajoittavat tekijät ovat voimakas pahoinvointi, 

munuaisvauriot sekä lääkeresistenssit kasvaimet. Muita haittavaikutuksia ovat 

neurotoksisuus ja korvavaurio. Esimerkiksi Oulun ylipistollisessa keskussairaalassa (OYS) 
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sisplatiini on pääasiallinen hoitomuoto kivessyöpään. OYS:ssä sisplatiinia käytetään myös 

sädehoitoherkistäjänä kemosädehoidossa, jolloin sädehoito hakeutuu syöpäkasvaimeen 

paremmin [28]. 

 

Karboplatiini ei ole yhtä tehokas solunsalpaaja kuin sisplatiini, mutta sillä on merkittävästi 

vähemmän vakavia sivuvaikutuksia [27]. Karboplatiinia on viimeisen parin kymmenen 

vuoden ajan hyödynnetty sisplatiinia useammin esimerkiksi Oulun yliopistollisen 

keskussairaalan gynekologisten syöpien hoidoissa sen lievempien sivuvaikutusten johdosta 

[28]. Karboplatiinia on mahdollista annostella selvästi sisplatiinia suurempina annoksina 

ilman, että potilaan vointi huononee kohtuuttomasti. Karboplatiinilla on vuoden 2015 

suositusten mukaan virallisina käyttökohteina munasarjasyöpä, pienisoluinen ja ei-

pienisoluinen keuhkosyöpä, pään ja kaulan alueen syövät sekä virtsarakon syöpä. [18], [29] 

Haittavaikutuksina ovat yliherkkyysreaktiot, luuydinsupressio, pahoinvointi, 

elektrolyyttihäiriöt ja joskus munuaishaittoja. [18]  

 

Oksaliplatiini on tällä hetkellä pääasiallisin hoito paksusuolen syöpään, joka on resistentti 

sisplatiinille. Haittavaikutuksina ovat maksan ja munuaisten vajaatoiminta [18]. 

 

Uusiutuneiden syöpien hoidoissa palataan harvoin platinapohjaisten sytostaattien käyttöön, 

sillä uusinut syöpätyyppi on todennäköisesti platinaresistentti. Uusineen syövän hoidossa 

platinapohjaiset lääkkeet toimivat vain 10 - 20 % tapauksissa. [18] 

 

 

 

6. Tulevaisuus 

 

Platinayhdisteet tulevat ennusteiden mukaan pysymään tärkeimpänä kemoterapiamuotona 

myös lähitulevaisuudessa. Uusien sisplatiinijohdannaisten kehittämisessä haasteina on ollut 

muun muassa se, että uusilla lääkkeillä on ennusteista huolimatta hyvin samanlaiset 

ongelmat kuin alkuperäisellä lääkkeellä. Tärkeimpinä kehityskohteina ovat selektiivisyys, 

aktiivinen kohdistus ja henkilökohtaisten lääkkeiden kehittäminen. [27] 
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Aktiivinen kohdistus tarkoittaa sitä, että lääke kuljetetaan syöpäsoluun esimerkiksi tietyn 

proteiinin avulla, jolloin estetään lääkkeen vapautuminen veriplasmaan. Käytännössä 

ongelmana on tämän menetelmän kallis hinta, lääkkeen kiinnittäminen proteiiniin ja 

vapauttaminen solun sisällä. [27] 

 

6.1.  Pt(IV)-esilääkkeet 

 

Uusien platinakompleksien kehittämisessä Pt(IV)-yhdisteitä pidetään erittäin potentiaalisina 

tulevaisuuden solunsalpaajina. [23] Pt(IV)-yhdisteet ovat tehokkaita ja nykyisiä 

solunsalpaajia vähemmän myrkyllisiä johtuen metallin korkeammasta hapetusasteesta. 

Platinan hapetusluku veriplasmassa on +IV. Tämän hapetusaste on platinalle stabiilimpi, 

joten yhdisteet eivät reagoi yhtä herkästi veriplasman proteiineihin kuin nykyiset 

solunsalpaajat. Tällöin suurempi osa lääkkeestä saadaan kuljetettua solun sisälle, eli kehoon 

annosteltu lääkemäärä pystytään hyödyntämään tehokkaammin ja pienemmillä 

sivuvaikutuksilla. Solun sisällä Pt(IV)-yhdiste menettää ensin aksiaaliset ligandinsa, jolloin 

platinayhdiste saa tasomaisen nelikoordinoidun muodon ja platinan hapeutsluvuksi tulee + 

II. Tällöin platinakompleksia voidaan kutsua Pt(II)-yhdisteeksi. Vasta Pt(II)-muodossa 

yhdiste käyttäytyy kuten varsinainen solunsalpaaja. [27]  

 

Kuvassa 10 esitetään kaksi kliinisiin testeihin päässyttä Pt(IV)-yhdistettä: satraplatiini ja 

tetraplatiini. Satraplatiini pääsi kolmannen vaiheen kliinisiin testeihin saakka, mutta 

sivuvaikutustensa vuoksi ei läpäissyt testejä. [30]  
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Kuva 10: Satraplatiinin ja tetraplatiinin rakenne 

 

Pt(IV)-yhdisteissä aksiaalisina ligandeina voi myös olla samoja ligandeja kuin lähtevissä 

ryhmissä. Esimerkiksi tetraplatiinissa kloridoligandit ovat sekä lähtevinä ryhminä, että 

aksiaalisina ryhminä. Toistaiseksi markkinoilla ei ole Pt(IV)-yhdisteitä, mutta niiden 

kehittämistä jatketaan. [30] 

 

6.2. Pt-yhdisteiden uudet kuljetustavat 

 

Platinayhdisteiden kulkeutumisessa soluun on muutamia suurehkoja ongelmia, joita on 

yritetty parantaa uusien tekniikoiden avulla. Yhdisteiden heikko selektiivisyys, eli 

reagoivuus muihinkin kuin syöpäsoluihin on iso ongelma lääkkeen tehokkuuden ja 

sivuvaikutusten kannalta. Platinakompleksien reagoivuutta proteiineihin veriplasmassa sekä 

sitoutumista glutatioliin solun sisällä yritetään heikentää esim. kapseloimalla yhdiste toiseen 

molekyyliin, jolloin sen reaktiivisuus vähenee. [27] 

 

Platinayhdisteiden selektiivisyysongelmia pyritään helpottamaan mm. nanopartikkeleiden ja 

uusien kuljetusmenetelmien avulla. Syöpäsoluissa on suuria koloja endoteliaalisten solujen 

välissä, mikä johtuu solujen nopeasta kasvusta. Nanopartikkelit jäävät koloihin kiinni ja 

Satraplatiini    Tetraplatiini     
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lääke saadaan tehokkaasti kuljetettua solun sisälle. Tällaisia koloja ei esiinny muilla soluilla. 

Nanopartikkeleiden kuljettamiseen voidaan käyttää mm. misellejä ja liposomeja, tiettyjä 

polymeerejä, metallisia nanopartikkeleita ja hiilinanoputkia [27], [31] 

 

Aktiivisessa lääkkeiden kuljetuksessa käytettävät aktiiviset aineet tunnistavat syöpäsolut ja 

sitoutuvat niiden pinnassa oleviin proteiineihin ja peptideihin. Jotkut solun pinnassa olevat 

reseptorit ovat välttämättömiä syövän etenemisen kannalta, tällöin reseptoreja on solun 

pinnassa poikkeuksellisen paljon. Joissakin tapauksissa reseptorit voivat olla samoja kuin 

muillakin soluilla, mutta on myös mahdollista, että reseptorit ovat tietylle syöpätyypille 

ominaisia, jolloin aktiivinen lääkkeiden kuljetus on erittäin selektiivinen tapa lääkkeiden 

kuljetukseen [27]. 

 

Aktiivisessa kuljetuksessa voidaan hyödyntää muunmuassa makrorenkaita tai 

tähtipolymeerejä. Solunsalpaajan kuljetukseen sopiva makrorengas on lyhyt yksirenkainen 

polymeeri, jossa on vesipakoinen ontelo. Onteloon on mahdollista kapseloida 

lääkeyhdistettä vetysidosten, ioni-dipolisidosten sekä liukoisuusominaisuuksien avulla.  

 

Tähden muotoiset polymeerit on suunniteltu sisplatiinin nanokuljetusta varten. Yhdisteisiin 

kapseloidaan sisplatiinia ligandinvaihtoreaktioiden avulla, jolloin molekyylin sisälle on 

saatu noin 45 % lääkkeestä. Sisplatiini kulkeutuu solun sisälle endosytoosin avulla. Ihmisen 

syöpäsoluilla tehtyjen tutkimusten mukaan tähtipolymeerejä käytettäessä sisplatiinin 

myrkyllisyysprofiili oli parempi kuin nykyisillä kuljetustavoilla. [32] 

 

7. Yhteenveto 

 

Sisplatiini mullisti aikanaan syöpähoitoja ja vaikutti suuresti myös kemiallisten yhdisteiden 

rakennetutkimukseen tuottamalla uutta tietoa nelikoordinoitujen yhdisteiden stereokemiasta.  

Syöpälääkekäytössä olevissa platinakomplekseissa on platinaan kiinnityneinä pysyviä ja 

lähteviä ligandeja, joilla on suuri vaikutus mm. yhdisteiden tehokkuuteen ja sivuvaikutuksiin.  
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Tasomaisten platinakompleksien valmistukseen on useita tapoja riippuen yhdisteiden 

käyttötarkoituksesta. Trans-efektin hyödyntäminen mahdollisti varhaisimmat synteesit ja on 

edelleen oleellinen tapa määrittää, miten ligandit saadaan halutuille paikoille.  

 

Sisplatiinin ja sen johdannaisten avulla hoidetaan edelleen suuri osa maailman 

syöpäpotilaista yhdessä mm. sädehoidon kanssa. Karboplatiini ja oksaliplatiini ovat olleet 

käytössä jo pitkään sisplatiinin rinnalla ja karboplatiini on useiden syöpätyyppien osalta 

syrjäyttänyt sisplatiinin vähemmän vakavien sivuvaikutusten johdosta. Huomattavat 

sivuvaikutukset ja resistenssiongelmat ovat edelleen suurimmat ongelmat 

platinakompleksien lääkekäytössä. Uusia johdannaisia on kehitetty jo pitkään, mutta 

ennusteista huolimatta uusien lääkekandidaattien ongelmat ovat hyvin samankaltaiset 

nykyisten lääkkeiden kanssa.  

 

Tuhansien tutkijoiden avulla on saatu lisää tietoa sisplatiinin ja sen johdannaisten ligandien 

vaikutuksista yhdisteen stabiilisuuteen veriplasmassa ja kliiniseen tehokkuuteen 

syöpäsolussa sekä syöpäsolujen toiminnasta. Yhdisteiden valmistukseen on lukuisia 

tehokkaita menetelmiä, joilla saadaan tuotettua erittäin puhtaita tuotteita nopeasti, mutta 

suuria läpimurtoja uusien solunsalpaajien löytämiseksi ei ole saatu. Tulevaisuudesssa 

lääkkeitä voidaan mahdollisesti kuljettaa makromolekyylien tai nanopartikkeleiden sisällä 

tai potilaalle suunnitellaan ja valmistetaan lääkkeet henkilökohtaisesti. Syövän hoitoon on 

tulevaisuudessa mahdollisesti saatavilla huomattavasti tehokkaampia ja turvallisempia 

lääkehoitoja.  

 

Uusia tutkimuskohteita platinakomplekseille on paljonkin, mutta vuoden 1965 jälkeen vain 

kaksi muuta platinakompleksia on kaupallisessa lääkekäytössä. Uusia tutkimuskohteita ei 

tässä työssä käyty laajasti läpi, mutta lyhyen kirjallisuuskatsauksen jälkeen arveluttaa, miten 

kauan perinteisiä platinakomplekseja enää tullaan tutkimaan, mikäli lupaavienkin 

lääkekandidaattien matka yksi toisensa jälkeen päättyy kliinisiin testeihin.  Onko tutkimus 

painottumassa henkilökohtaisesti räätälöitäviin lääkkeisiin ja nanokuljetusten 

hyödyntämiseen? Tällöin tulevaisuuden lääkkeet tulisivat olemaan huomattavan kalliita ja 

saataville mahdollisesti vain niille, joilla on varaa tehokkaisiin hoitoihin.  
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