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1 TUTKAS seminaari 24.5.2016 

Lääkkeen tehon ja turvallisuuden perustekijät:  
* vaikutusmekanismi  

 - on oltava periaatteessa tehokas 
* pääsy kohteeseen elimistössä ja/tai soluissa 

 - päästävä kohteeseen riittävästi 
* selektiivisyys  

 - ei liikaa haittoja muissa kudoksissa hoidossa  
 käytettävillä annoksilla 

Lääkkeen komponentit:  
* lääkeaine 

 - vaikuttava aine 
* formulaatio ja apuaineet 

 - vaikuttava aine ’pakataan’ formulaatioon,  
 jonka avulla lääke annostellaan  (esim.   
 tabletti, lääkelaastari, nanoteknologiset formulaatiot) 
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Suurin osa käytössä olevista lääkeaineista on
pieniä molekyylejä. Ne voidaan useimmiten 
annostella suun kautta tablettina, jonka jälkeen ne 
imeytyvät verenkiertoon ja jakautuvat kudoksiin.

imeytyminen jakautuminen eliminaatio

www.helsinki.fi/yliopisto 

1.  Pienlääkkeiden kehitys vaikeutunut.  Haluttuja 
ominaisuuksia haetaan nanoteknologian avulla 
(kohdentuminen, parempi liukeneminen). 

2.  Proteiinilääkkeet. Noin 30-50 % uusista lääkeaineista on 
proteiineja. Niitä ei voi annostella suun kautta ja heikko 
pääsy kohteisiin soluissa on ongelma. Nanoteknologian 
avulla kuljetus perille.  

3.  Syöpälääkkeet.  Haittavaikutusten vähentäminen ja 
tarkempi perille pääsy. Selektiivisyyden parantaminen 
kohdentuvalla nanoteknologialla..  

4 TUTKAS seminaari 24.5.2016 

Lääkehoidon ja -kehityksen haasteet. 
Miksi tarvitaan nanoteknologiaa? 
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4. Vaikeasti saavutettavat kohteet. Aivot, silmän 
verkkokalvo ja monet kasvaimet. Kohdennus 
nanoteknologian avulla. 
5. Uudet vaikeasti annosteltavat lääkkeet. DNA ja 
RNA pohjaiset geneettiset hoidot. Geenien aktivointi 
ja hiljentäminen.  DNA ja RNA pääsevät huonosti 
kohteisiin soluissa ja kudoksissa. Kohdennus nano- 
ja virusteknologian avulla.  

Lääkehoidon ja -kehityksen haasteet. 
Miksi tarvitaan nanoteknologiaa? 

Mitä ovat : Nanotekniset täsmäohjukset 
lääkekuljettimina? 

•  Eivät ole nanokokoisia elimistössä 
liikkuvia avaruusaluksia 

•  Nanokokoiset lääkekuljettimet kootaan 
orgaanisista rakennuspalikoista 

•  Koko noin 5 – 1000 nm 
= 1/200 000 – 1/1000 mm 

•  Virus: noin 100 nm 
•  Ei erotu paljaalla silmällä liuoksessa 

•  Lääkekuljettimen sisään voidaan 
 pakata lääkeaine, DNA, siRNA 
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7 TUTKAS seminaari 24.5.2016 

Nanoteknologia lääkkeiden 
saatossa – lyhyt historia 

•  Paul Ehrlich – ‘maaginen kuula’ 1903 
•  Alec Bangham – liposomit 1961 
•  Kohdentuvat liposomit 1970 luvulla  
•  Liposomit geeniannostelussa 1987 
 
* Liposomit syöpälääkkeenä kliiniseen 

 potilaskäyttöön1990 luvulla 
 

8 

•  Peter Speiser – polymeeri nanopartikkelit, 1970-luku 
 
•  Helmut Ringsdorff – polymeeri-lääke konjugaatit,  

 1970-luku 

•  Frank Szoka – dendrimeerit DNA-annosteluun, 
 1990-luku  

 
•  Lääke– vasta-aine konjugaatit, 2000-luku  
  
•  Lääke– vasta-aine konjugaatit potilaskäyttöön, 2010-luku 
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9 TUTKAS seminaari 24.5.2016 

Nanoteknologia tarjoaa monipuolisia  
mahdollisuuksia lääkesovelluksiin   

polymers, polypeptides 

metallic 
nanoparticles 

fullerenes 

carbon nanotubes nanofibers 

oligonucleotides,  
DNA, RNA, 

and their peptide 
conjugates 

cell  
culture 

proteins 

surfactants, lipids 

Supramolecular  
hybrid materials 

Biologisten  ja synteettisten  
materiaalien yhdistelmillä 
Haetaan mm. 
•  Lääkkeen kohdentumista 

•  Aivot  
•  Syöpä 
•  Silmätaudit 
•  Reuma 
•  Ihotaudit 
•  Monet muut 

•  Kuvantamismenetelmiä 
•  Diagnostiikkaa 
•  Kudosteknologian sovelluksia  

10 TUTKAS seminaari 24.5.2016 

Lääkekohdennus  
nanoteknologian avulla 

Lääkeaine ‘pakattuna’ 
verenkierrossa à haittoja  
vähemmän 
 
Lääkkeen kiertoajan pidentyminen 
verenkierrossa à parempi  
kohdennus esim kasvaimeen 
 
Lääkkeen kohdennus ja ohjaus solun  
Sisällä kohteeseen ja vapauttaminen 
•  Tarvitaan ‘älykäs’ systeemi, joka  

 tunnistaa kohdesolun  (esim. 
 peptidin avulla)  

 
Voidaan antaa myös paikallisesti 
à Pitempi vaikutus ja parempi teho 
à Solun sisäinen saatto 

Annostelu useimmiten liuoksessa 
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Uusia tutkimussuuntia 

•  Eksosomit ja mikrovesikkelit  
•  Virusten muokkaus 
•  Valon avulla aktivoituvat nanokuljettimet  

Nanolääkkeiden turvallisuudesta 

Kohdennettu nanolääke käy läpi perusteelliset turvallisuus 
tutkimukset (kuten uudet lääkkeet)  

 * solukokeet ja eläinkokeet 
 * kokeet vapaahtoisilla ja laajat potilaskokeet 

 
Nanoteknologiaan liittyvät turvallisuushuolet  

 * tekninen nanopartikkelien käyttö 
 * altistuminen hengitysteiden kautta  
 * teknisessä käytössä turvallisuustestaus on lievempi kuin 
  lääkkeillä 
 * annos on aina ratkaisevaa 
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Biolääkkeet ovat tulleet  

Biolääkkeiden 
osuus n. 30 % 
kaikista hyväksytyistä 
lääkeaineista 

www.helsinki.fi/yliopisto 

Yritykset:  
•  Tehokkaampia tai turvallisempia versioita vanhoista lääkeaineista 

 (esim turvallisempi syöpälääke; - 3 kliinisessä vaiheessa Ranskassa)  
•  Nanoteknologiat patentoitavia uusiin hoitomuotoihin  

 (esim.nanoselluloosa haavan hoitoon) 

•  Mahdollisuus uusien lääkeaineiden parempaan käyttöönottoon 
  (mm. proteiinilääkkeet, DNA, RNA)    

 
Yhteiskunta ja potilaat:  

 Hoitopäivät sairaalassa vähenevät 

 Vähemmän lääkehaittoja (huom. lääkehaitat ovat merkittävä kuolinsyy) 
 Elämänlaatu paranee  

  14 TUTKAS seminaari 24.5.2016 

Mahdollisuudet ja 
tulevaisuuden näkymät 
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15 TUTKAS seminaari 24.5.2016 

Missä Suomessa mennään? 

•  Suomi on kilpailukykyinen 
•  Suomessa on aktiivinen monitieteinen tutkimus alalla 

 (mm. Helsinki, Kuopio, Turku, Jyväskylä) 
•  Suomen yritykset eivät ole asiantuntijoita tällä alalla 
•  Yliopisto-yritys yhteistyö välttämätöntä 

 à nanoselluloosa hydrogeeli   
⇒  Tekes ja Suomen Akatemia (2006-2012) 
⇒  UPM kiinnostui 2011 

⇒  Suomen kemiantekniikan Innovaatiopalkinto  
 UPM-HY 4/ 2016 

 

 

16 TUTKAS seminaari 24.5.2016 

•  Liposomit: perustutkimus à tuotteet, 20 vuotta 

•  Geenihoito: 1. perustutkimuksesta 20 v. kliiniseen hoitoon 

•  Nanoteknologiassa on perustaa jo luotu 

•  Seuraavien 5-10 vuoden aikana merkittävää edistystä 
 ja nanoteknologia tulee voimakkaasti lääkesovelluksiin 

 
 

Aikaskaalasta  


