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4.1  Lääkeainekemian merkitys farmakokinetiikassa  
 
Kuuluisa fysiologi Denis Noble kuvaa solun toimintaa vertauskuvallisesti kirjassaan ”The music of life – Biology Beyond 
Genes” (2008, s. 4, suom. V-P Ranta): 
”Elävässä solussa esitetään tapahtumarikasta näytelmää ilman taukoja. Molekyylit ovat vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa ja ne muuttavat toisiaan. Yksi muutos laukaisee toisen muutoksen ja tämä edelleen seuraavan muutoksen. 
Molekyylien väliset monimutkaiset ketjureaktiot tapahtuvat yhä uudestaan ja uudestaan.” 
 
Lääkeainemolekyylit ottavat oman roolinsa tässä näytelmässä. Ne ovat vuorovaikutuksessa elimistön omien yhdisteiden eli 
endogeenisten yhdisteiden kanssa ja juuri nämä vuorovaikutukset määräävät lääkeaineen kohtalon tässä näytelmässä, 
myös sen farmakokineettisen kohtalon. 
 
Lääkeaineen fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien merkitys farmakokinetiikassa näkyy selvemmin silloin, kun ilmiöitä 
tarkastellaan molekyylitasolla. Kiinnitetään nyt katse yksittäisiin oksikodonimolekyyleihin (kuva 4.1.1): 
 
1) Liukeneminen veteen 
Sen jälkeen kun oksikodonitabletti on nielaistu, kiinteässä olomuodossa olevien oksikodonimolekyylien on liuettava 
mahassa tai suolistossa olevaan nesteeseen. Elimistön liuotin on vesi. Lääkeaineen vesiliukoisuutta tarkasteltaessa 
kiinnitetään huomiota kahteen asiaan: kuinka suurena pitoisuutena yhdiste liukenee veteen (maksimiliukoisuus veteen; 
aqueous solubility) ja kuinka nopeasti yhdiste liukenee veteen (liukenemisnopeus; dissolution rate). 
 
2) Jakautuminen rasvafaasin ja vesifaasin välillä 
Ennemmin tai myöhemmin liuenneet oksikodonimolekyylit kohtaavat rasvamaisia rakenteita, esimerkiksi lipideistä 
koostuvan solukalvon tai rasvakudoksen. Osa oksikodonimolekyyleistä hakeutuu rasvafaasiin ja osa jää veteen. Ilmiötä 
kutsutaan jakautumiseksi (partitioning). 
 
3) Permeabiliteetti 
Osa solukalvoon hakeutuneista oksikodonimolekyyleistä jatkaa matkaa ja kulkeutuu solukalvon läpi solulimaan ja edelleen 
solun läpi. Yhdisteen kykyä kulkeutua solukalvon, yksittäisen solukerroksen tai useista solukerroksista koostuvan 
epiteelikudoksen läpi kutsutaan permeabiliteetiksi (permeability). 
 
4) Sitoutuminen 
Osa oksikodonimolekyyleistä sitoutuu (binding) elimistön proteiineihin. Nämä voivat olla esimerkiksi plasman tavallisia 
ainesosia (esimerkiksi albumiini), lääkeainetta siirtäviä kuljetusproteiineja, lääkeaineen aineenvaihduntaan osallistuvia 
entsyymejä tai lääkevaikutuksen välittäviä reseptoreja. 
 
 

 

 
 
Kuva 4.1.1. Fysikaaliskemiallisten ilmiöiden ymmärtäminen molekyylitasolla on farmakokinetiikan perusta. 
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Nämä ilmiöt ovat kemiallisia reaktioita ja niiden ymmärtäminen vaatii lääkeainekemian perusteiden hallintaa. 
Myöhemmissä luvuissa kiinnitetään erityistä huomiota lääkeaineen vesi- ja rasvaliukoisuuteen, sillä ne vaikuttavat 
merkittävästi lääkeaineen kulkeutumiseen elimistössä. Liukoisuuden tarkastelussa perusohjeeksi käy vanha sanonta: 
samanlainen liuottaa samanlaista, latinaksi ”similia similibus solvuntur”.  
 
Suurin osa lääkeaineista on joko heikkoja happoja tai heikkoja emäksiä. Ympäröivän vesiliuoksen pH vaikuttaa niiden 
ionisoitumiseen ja edelleen niiden vesi- ja rasvaliukoisuuteen. Elimistön nesteiden pH vaihtelee suuresti. Mahaneste on 
hapan ja sen pH on tavallisesti 1-3. Plasma on lähes neutraali (pH 7.4) ja sen pH pysyy vakaana, kun taas ohutsuolessa 
olevan nesteen ja virtsan pH vaihtelee mm. ruokailun vuoksi. Ohutsuolessa olevan nesteen pH on tavallisesti 5-7 ja virtsan 
5-8. Näin ollen happojen ja emästen ionisoitumisen tarkastelu luo tärkeää pohjaa farmakokineettiselle ymmärrykselle. 
Lääkeaineiden ionisoitumiseen perehdytään myöhemmissä luvuissa huolellisesti. 
 

4.2  Lääkeaineen rakennekaavan esittäminen kaksi- ja kolmiulotteisesti 
 
Oksikodonin kaksiulotteisesta (2D, 2-dimensional) rakennekaavasta nähdään se, millaisia atomeja ja funktionaalisia ryhmiä 
oksikodonin rakenteessa on ja miten eri atomit ovat kiinnittyneet toisiinsa (kuva 4.2.1). Oksikodonin rakenteessa on 
tertiaarinen aminoryhmä (17-typpi), joten se on heikko emäs. Muut funktionaaliset ryhmät eivät ionisoidu fysiologisella 
pH-välillä (noin 1–8).  

 

 
 
Kuva 4.2.1. Oksikodonin kaksiulotteinen rakennekaava: pelkkä rakennekaava, rakennekaava atominumeroilla ja 
rakennekaava rengaskoodeilla. Hiiliatomien 8 ja 14 välinen sidos kulkee hiiliatomien 15 ja 16 välisen sidoksen alapuolella. 
 
 
Tutkittaessa esimerkiksi lääkeainemolekyylin sitoutumista reseptoriin tai entsyymiin on tärkeä selvittää sekä lääkeaineen 
että kohdemolekyylin kolmiulotteinen (3D) rakenne. Tällaista tutkimusta kutsutaan kvantitatiiviseksi rakenne-
aktiivisuustutkimukseksi (quantitative structure activity relationship, QSAR). Oksikodoni ei ole tasomainen molekyyli, vaan 
pikemminkin kolmiulotteinen T-kirjain (kuva 4.2.2). Tämä on tyypillistä lukuisille morfiinin sukuisille yhdisteille. 
 
 

    
 
Kuva 4.2.2. Oksikodonin kolmiulotteinen rakennekaava. Atomien värit: hiili – vaalean harmaa, vety – valkoinen, happi – 
punainen (musta-valkoisessa eli MV-kuvassa tumman harmaa), typpi – sininen (MV: melkein musta), vapaa elektronipari – 
vaalean punainen (MV: happi- ja typpiatomeihin kiinnittyneet pienet vaalean harmaat pallot). 
Vasemmalla: Renkaat A, B ja D ovat suunnilleen paperin tasossa ja 3-hiileen kiinnittynyt metoksiryhmä on vasemmassa 
alakulmassa kuten kuvassa 4.2.1. Renkaiden C ja E muodostama taso on 90-asteen kulmassa paperin tasoon nähden. 
Oikealla: Oksikodoni on käännetty kolmiulotteiseksi T-kirjaimeksi. Renkaat C ja E muodostavat katon, jonka keskeltä 
sojottaa ylöspäin 14-hiileen kiinnittynyt hydroksyyliryhmä. Katon vasemmassa takakulmassa on 17-typpeen kiinnittynyt 
metyyliryhmä ja katon oikeassa etukulmassa 6-hiileen kiinnittynyt happi. Renkaat A, B ja D toimivat T-kirjaimen vartena ja 
niiden muodostama taso hieman alle 90-asteen kulmassa paperin tasoon nähden. Alhaalla edessä on 3-hiileen kiinnittynyt 
metoksiryhmä. Katso myös sivulla 28 olevaa linkkiä oksikodonin kolmiulotteiseen rakennekaavaan.  
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Kuva 4.2.3. Opiaattien rakennekaavoja.  
 
 
Lääketutkimuksissa verrataan usein lähisukuisia yhdisteitä toisiinsa. Tällöin nähdään, miten pieni muutos yhdisteen 
kemiallisessa rakenteessa vaikuttaa yhdisteen ominaisuuksiin. Oksikodonin rakenne poikkeaa melko vähän morfiinin ja 
kodeiinin rakenteesta (kuva 4.2.3). Eroja löytyy 3-, 6- ja 14-hiiliin kiinnittyneistä funktionaalisista ryhmistä sekä 7- ja 8-
hiilien välisestä sidoksesta. Oppikirjassa kerrotaan, että oksikodonin metabolia (metyyliryhmien irrotus 17-typestä ja 3-
metoksiryhmästä CYP3A4- ja CYP2D6-entsyymien välityksellä) poikkeaa suuresti morfiinin metaboliasta (suora 
glukuronidaatio 3- ja 6-hiilissä oleviin hydroksyyliryhmiin UGT2B7-entsyymin välityksellä). Kodeiinista muodostuu 
puolestaan morfiinia CYP2D6-entsyymin välityksellä. 
 
Oksikodoni on sekä opiaatti että opioidi (tietolaatikko 4.2.1). Oksikodonia kutsutaan myös seuraavilla kemiallisilla nimillä: 
 
7,8-dihydro-14-hydroksikodeinoni 
Tämä nimi on johdettu vertaamalla oksikodonin rakennetta kodeiinin rakenteeseen: 

 kodeinoni: kodeiinin 6-hiilessä oleva hydroksyyliryhmä on hapetettu ketoniksi (-oni pääte) 

 7,8-dihydro: kodeiinin 7,8-kaksoissidos on pelkistetty yksinkertaiseksi sidokseksi lisäämällä kaksi vetyä 

 14-hydroksi: kodeiinin 14-hiileen on lisätty hydroksyyliryhmä 
 

4,5-epoksi-14-hydroksi-3-metoksi-17-metyylimorfinan-6-oni 
Tämä nimi on johdettu vertaamalla oksikodonin rakennetta morfiinin perusrunkoon eli morfinaaniin: 

 morfinan: morfiinin perusrunko ilman substituentteja ja ilman 7,8-kaksoissidosta 

 4,5-epoksi: happisilta 4- ja 5-hiilien välissä 

 14-hydroksi: hydroksyyliryhmä 14-hiilessä 

 3-metoksi: metoksiryhmä 3-hiilessä 

 17-metyyli: metyyliryhmä 17-typessä 

 6-oni: ketoniryhmä 6-hiilessä 
 
 
 

Tietolaatikko 4.2.1. Opiaatin ja opioidin määrittely 
 
Opiaatti: Luonnollinen oopiumalkaloidi tai sen puolisynteettinen johdos (kuva 4.2.3). Morfiinia ja kodeiinia voidaan eristää 
oopiumista, kun taas oksikodonia voidaan valmistaa laboratoriossa muokkaamalla esimerkiksi oopiumista eristetyn 
kodeiinin tai tebaiinin rakennetta. 
 
Opioidi: Sellainen opioidireseptoreihin sitoutuva yhdiste, jolla on morfiinin 
rakennepiirteitä. Opioideihin kuuluvat opiaattien lisäksi useat synteettiset yhdisteet, 
esimerkkinä fentanyyli. Viereisessä fentanyylin rakenteessa alhaalla oleva 
bentseenirengas (fenyyli) vastaa opiaattien rengasta A ja typpeä sisältävä 
piperidiinirengas rengasta E. 
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4.3  Orgaanisen lääkeaineen suolat 
 

Perusmuodossa olevaa oksikodonia kutsutaan vapaaksi emäkseksi (taulukko 4.3.1), molekyylimuodossa olevaksi emäkseksi 
tai ionisoitumattomaksi emäkseksi. Useimmat oksikodonia sisältävät lääkevalmisteet sisältävät kuitenkin oksikodonin 
suolaa, oksikodonihydrokloridia, sillä se liukenee veteen ja ruuansulatuskanavan nesteisiin nopeammin kuin vapaa emäs.  
Myös lukuisia muita emäksisiä lääkeaineita käytetään suoloina ja näistä suosituimpia ovat juuri hydrokloridit. Happamien 
lääkeaineiden suoloista käytetään eniten natrium-suoloja, esimerkkinä särkylääke diklofenaakkinatrium. 
 
Oksikodonista voidaan valmistaa hydrokloridi esimerkiksi lisäämällä oksikodonin vesiliuokseen oksikodonia vastaava 
moolimäärä suolahappoa ja haihduttamalla vesi pois: 

 

 
 
 
Tässä reaktiossa oksikodonin 17-typpi ottaa vastaan protonin ja vastaioniksi tulee kloridi. 
 
Lääkevalmisteissa käytettävä oksikodonihydrokloridi ei kuitenkaan sisällä aina pelkkää suolaa, vaan suolan kiteisiin on 
voinut jäädä vettä. Kidevettä sisältäviä suoloja kutsutaan hydraateiksi. Oksikodonia on saatavana vapaana emäksenä ja 
erilaisina suoloina (taulukko 4.3.1). Tutkimusraportissa on aina kerrottava selkeästi, mitä yhdistettä ja suolaa on käytetty, 
jotta tuloksia voidaan verrata muihin tutkimuksiin. Esimerkiksi Oxynorm 10 mg/ml injektionesteen pitoisuus on ilmoitettu 
oksikodonihydrokloridina, kun taas Oxanest 10 mg/ml injektionesteen pitoisuus on ilmoitettu oksikodonihydrokloridi-
trihydraattina. Tästä syystä 1 ml Oxynorm-injektionestettä sisältää 15 % enemmän vaikuttavaa ainetta kuin 1 ml Oxanest-
injektionestettä (vapaana emäksenä: 8,97 mg / 7,77 mg = 1,15). 

 

 

 
Taulukko 4.3.1. Oksikodonin vapaa emäs ja sen suolat 

 
Yhdiste 
 

 
Vapaa emäs 

 
Hydrokloridi 

 
Hydrokloriditrihydraatti 

 
Rakennekaava 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Molekyylikaava 

 
C18H21NO4 

 
C18H21NO4, HCl 

 
C18H21NO4, HCl, 3 H2O 

 
Moolimassa (g/mol) 

 
315,4 

 
351,8 

 
405,9 

 
Vapaan emäksen 
määrä 10 mg:ssa 
yhdistettä 

 
 

10 mg 

 
 

8,97 mg 

 
 

7,77 mg 
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4.4  Heikon hapon fysikaaliskemialliset ominaisuudet 
 
4.4.1  Heikon hapon ionisoituminen 
 
Särkylääkkeenä käytettävän ibuprofeenin rakenteessa on karboksyyliryhmä. Se on heikko happo. Kun ibuprofeeni 
luovuttaa protonin emäksenä toimivalle vedelle, muuttuu ibuprofeeni negatiivisesti varautuneeksi emäkseksi ja vesi 
happamaksi oksonium-ioniksi: 
 

 
 
Tässä yhtälössä HA tarkoittaa molekyylimuodossa olevaa happoa eli ionisoitumatonta happoa ja A- siitä muodostunutta 
negatiivisesti varautunutta emästä eli anionia. Jatkossa näitä nimitetään ionisoitumattomaksi hapoksi (HA) ja anioniksi (A-). 
 
Ionisoituminen on tasapainoreaktio. Reaktio etenee, kunnes tasapaino saavutetaan. Reaktion tasapainovakio (K) kuvaa 
reaktion lopputuotteiden aktiivisuuksien tuloa lähtöaineiden aktiivisuuksien tuloon: 
 

𝐾 =   
𝑎𝐴−   𝑎𝐻3𝑂+

𝑎𝐻𝐴   𝑎𝐻2𝑂
          (4.4.1.2) 

 
Tässä yhtälössä lyhenne a tarkoittaa aina kunkin reaktioon osallistuvan aineen aktiivisuutta eli ns. tehokasta pitoisuutta. 
 
Tutkittava happoliuos on yleensä varsin laimea (selvästi alle 1 mol/l), joten hapon pitoisuus on erittäin pieni verrattuna 
puhtaan veden pitoisuuteen (56 mol/l; 1 litra vettä: 1000 g / 18 g/mol = 56 mol). Tämän vuoksi laimeaa happoliuosta 
voidaan pitää käytännöllisesti katsoen puhtaana vetenä.  Puhdas vesi on standarditilassa ja sen aktiivisuus on tasan yksi. 
Näin ollen veden aktiivisuus yllä olevassa yhtälössä voidaan korvata luvulla yksi. Lisäksi laimeissa happoliuoksissa muiden 
yhdisteiden aktiivisuudet voidaan korvata niiden molaarisilla pitoisuuksilla (mol/l). Näiden oletusten jälkeen hapon 
ionisoitumisreaktion tasapainovakio eli happovakio (Ka; acid dissociation constant, acid ionization constant, acidity 
constant) voidaan kirjoittaa seuraavasti: 
 

𝐾𝑎  =   
[𝐴−] [𝐻3𝑂+]

[𝐻𝐴]
          (4.4.1.3) 

 
Merkintä [X] tarkoittaa aina yhdisteen X liuennutta molaarista pitoisuutta. 
 
Koska vettä ei enää pidetä reagoivana yhdisteenä, yhtälö 4.4.1.1 voidaan muuttaa yksinkertaisempaan muotoon: 
 

𝐻𝐴  ⇌    𝐴−  +   𝐻+          (4.4.1.4) 
 
Tällöin yhtälössä 4.4.1.3 oleva oksonium-ioni voidaan korvata protonilla ja tulokseksi saadaan: 
 

𝐾𝑎  =   
[𝐴−] [𝐻+]

[𝐻𝐴]
          (4.4.1.5) 

 
Hapon happovakio on sitä suurempi, mitä enemmän happo ionisoituu eli mitä enemmän reaktiotuotteita syntyy.  
 
Liuoksen pH lasketaan liuoksen molaarisesta protonipitoisuudesta ottamalla protonipitoisuudesta kymmenkantainen 
logaritmi ja muuttamalla saatu tulos vastaluvukseen (eli kertomalla saatu tulos luvulla miinus yksi): 
 

𝑝𝐻 =  − log10[𝐻+]          (4.4.1.6) 
 
Hapon pKa-arvo lasketaan happovakiosta vastaavalla tavalla: 
 

𝑝𝐾𝑎  =  − log10 𝐾𝑎           (4.4.1.7) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.4.1.1. Ibuprofeenin happovakio ja pKa 
Ibuprofeenin happovakio (Ka) on 4,0 x 10-5 (25°C). Lasketaan ibuprofeenin pKa-arvo yhtälön 4.4.1.7 avulla: 

 
𝑝𝐾𝑎  =  − log10(4,0 ×  10−5) = 4,4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Jatkossa oletetaan, että tarkasteltavan puskuriliuoksen tai elimistön nesteen puskurikapasiteetti on niin suuri, että siihen 
liuennut heikko happo ei muuta liuoksen pH-arvoa. Tällöin puskuriliuoksen pH määrää täysin sen, missä määrin heikko 
happo ionisoituu. 
 
Jotta heikon hapon ionisoitumista voitaisiin tarkastella hapon pKa-arvon ja puskuriliuoksen pH-arvon avulla, otetaan 
yhtälön 4.4.1.5 molemmilta puolilta aluksi kymmenkantainen logaritmi: 
 

log10 𝐾𝑎 =   log10

[𝐴−] [𝐻+]

[𝐻𝐴]
= log10 (

[𝐴−] 

[𝐻𝐴]
×  [𝐻+])          (4.4.1.8) 

 
Koska logaritmi kahden luvun tulosta on kyseisten lukujen logaritmien summa [mm. log10(100*10) = log10100 + log1010 = 3], 
voidaan edellisen yhtälön oikealla puolella oleva termi hajottaa kahdeksi termiksi: 
 

log10 𝐾𝑎 =   log10

[𝐴−] 

[𝐻𝐴]
 +  log10[𝐻+]          (4.4.1.9) 

 
Tämän jälkeen kerrotaan yhtälön kumpikin puoli luvulla miinus yksi: 
 

−log10 𝐾𝑎 =   −log10

[𝐴−] 

[𝐻𝐴]
 + −log10[𝐻+]          (4.4.1.10) 

 
Koska tämän yhtälön ensimmäinen termi on hapon pKa-arvo (yhtälö 4.4.1.7) ja viimeinen termi liuoksen pH-arvo (yhtälö 
4.4.1.6), se voidaan muuttaa seuraavaan muotoon: 
 

𝑝𝐾𝑎 =   −log10

[𝐴−] 

[𝐻𝐴]
+  𝑝𝐻          (4.4.1.11)  

 
Tämä yhtälö on Henderson-Hasselbalchin yhtälö. Sitä tarvitaan usein lääketutkimuksissa. 
 
Koska kiinnostuksen kohteena on usein anionin (A-) ja ionisoitumattoman hapon (HA) pitoisuuksien suhde, siirretään 
edellisen yhtälön termejä siten, että tätä suhdetta kuvaava termi on yksinään yhtälön vasemmalla puolella: 
 

  log10

[𝐴−] 

[𝐻𝐴]
= 𝑝𝐻 − 𝑝𝐾𝑎           (4.4.1.12)  

 
Kun kymmenkantainen logaritmi puretaan, yhtälö muuttuu seuraavaan muotoon: 
 

[𝑨−] 

[𝑯𝑨]
= 𝟏𝟎(𝒑𝑯− 𝒑𝑲𝒂)           (𝟒. 𝟒. 𝟏. 𝟏𝟑) 

 
Tämä on erittäin käyttökelpoinen muoto hapolle kirjoitetusta Henderson-Hasselbalchin yhtälöstä. Henderson-
Hasselbalchin yhtälö kertoo ainoastaan liuenneen lääkeaineen ionisoitumisesta. Yllä oleva yhtälö kertoo siis sen, kuinka 
suuri on liuenneen anionin (A-) ja liuenneen ionisoitumattoman hapon (HA) pitoisuuksien suhde vesiliuoksessa. 
 
Usein halutaan laskea myös liuenneen anionin osuus (fA-) liuenneen lääkeaineen kokonaispitoisuudesta prosentteina: 
 

𝑓𝐴− (%) =
[𝐴−] 

[𝐻𝐴] + [𝐴−]
  ×   100          (4.4.1.14)  

 
Tähän yhtälöön voidaan yhdistää Henderson-Hasselbalchin yhtälö. Muokataan aluksi yhtälöä 4.4.1.13: 
 

[𝐴−] 

[𝐻𝐴]
= 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎) = 10[(𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻) × −1] = (10(𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻))−1 =  

1

10(𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻)
          (4.4.1.15) 

 
Tämän jälkeen ratkaistaan ionisoitumattoman hapon pitoisuus kertomalla ristiin vasemmassa ja oikeassa reunassa olevat 
suhteet: 

[𝐻𝐴] = [𝐴−]  × 10 (𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻)          (4.4.1.16) 
 
Lopuksi sijoitetaan tämä ratkaisu yhtälöön 4.4.1.14 (x 100 on nostettu osoittajaan) ja sievistetään: 
 

𝑓𝐴− (%) =
[𝐴−]  × 100

[𝐴−] × 10(𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻) + [𝐴−]
 =  

[𝐴−]  × 100

 [𝐴−]  × (10(𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻) +  1)
 =

100 

 10(𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻) + 1
     (4.4.1.17) 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esimerkki 4.4.1.2. Ibuprofeenin ionisoituminen 

 
Ibuprofeenin pKa on 4,4 (25˚C). Kuva 4.4.1.1 esittää ibuprofeenin ionisoitumista puskuriliuoksessa. Laskuissa on käytetty 
Henderson-Hasselbalchin yhtälöä. Anionin ja ionisoitumattoman hapon liuenneiden pitoisuuksien suhde esitetään 
katkoviivalla ja sen lukuarvo luetaan kuvan oikeassa reunassa olevalta logaritmiselta asteikolta. 
 
Katkoviivasta ja sen perustana olevasta yhtälöstä 4.4.1.13 nähdään mm. seuraavat asiat: 
 
1) Kun puskuriliuoksen pH on sama kuin hapon pKa, ovat anionin ja ionisoitumattoman hapon pitoisuudet yhtä suuret    
(100 = 1 = 1/1). Toisin sanoen hapon pKa on se vesiliuoksen pH, jossa puolet liuenneesta haposta on ionisoitunut. 
 
2) Kun puskuriliuoksen pH on yhden yksikön suurempi kuin hapon pKa, on anionin pitoisuus 10 kertaa suurempi kuin 
ionisoitumattoman hapon pitoisuus. Heikko happo luovuttaa protonin helpommin silloin, kun puskuriliuoksen 
protonipitoisuus on pieni eli kun liuoksen pH on suuri.  Yhtälön 4.4.1.4 tasapaino siirtyy tällöin kohti reaktiotuotteita. 
 
3) Kun puskuriliuoksen pH on yhden yksikön pienempi kuin hapon pKa, on anionin pitoisuus 10 kertaa pienempi kuin 
ionisoitumattoman hapon pitoisuus. Heikon hapon on vaikeampi luovuttaa protoni silloin, kun puskuriliuoksen 
protonipitoisuus on suuri eli kun liuoksen pH on pieni.  Tällöin puskuriliuoksen suuri protonipitoisuus vastustaa hapon 
ionisoitumista ja siirtää yhtälön 4.4.1.4 tasapainoa kohti lähtöainetta. 
 
4) Yleistys: Kun puskuriliuoksen pH kasvaa yhden yksikön, kasvaa anionin ja ionisoitumattoman hapon pitoisuuksien suhde 
kymmenkertaiseksi. Tämä johtuu siitä, että pH-asteikko pohjautuu kymmenkantaiseen logaritmiin (yhtälö 4.4.1.6). Yhden 
yksikön kasvu liuoksen pH:ssa tarkoittaa protonipitoisuuden kasvua kymmenkertaiseksi. Tämän seurauksena anionin ja 
ionisoitumattoman hapon pitoisuuksien suhde kasvaa kymmenkertaiseksi (ks. alempana olevaa Tutkittavaa-tehtävää). 
 
 

 
 
Kuva 4.4.1.1. Ibuprofeenin ionisoituminen puskuriliuoksessa (25°C). Ibuprofeenin pKa on 4,4 (merkitty ohuella 
pystyviivalla). Liuenneen anionin osuus liuenneesta kokonaismäärästä (Anionin osuus; yhtenäinen viiva) esitetään 
prosentteina vasemmanpuoleisella lineaarisella asteikolla. Anionin ja ionisoitumattoman hapon liuenneiden pitoisuuksien 
suhde (A-/HA suhde; katkoviiva) esitetään oikeanpuoleisella logaritmisella asteikolla. 
 
Tutkittavaa: Tarkastele ionisoitumista yhtälön 4.4.1.5 avulla. Aseta ensin happovakio yksinkertaiseen vakioarvoon, 
esimerkiksi arvoon yksi. Tutki sitä, miten liuoksen molaarisen protonipitoisuuden kasvu kymmenkertaiseksi tai 
pienentyminen kymmenesosaan vaikuttaa anionin ja ionisoitumattoman hapon pitoisuuksien suhteeseen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.4.1.3. Ibuprofeenin anionin prosenttiosuus 
 
Ibuprofeenin pKa on 4,4 (25˚C). Tarkastellaan ensin liuenneen anionin prosenttiosuutta sellaisessa puskuriliuoksessa, jonka 
pH on 6,5 eli sama kuin ohutsuolessa olevan nesteen keskimääräinen pH paastotilassa. 
 
Aluksi kannattaa päätellä karkea arvio. Koska puskuriliuoksen pH on noin kaksi yksikköä suurempi kuin ibuprofeenin pKa-
arvo, on ibuprofeenin anionin pitoisuus noin 100 kertaa suurempi kuin ionisoitumattoman ibuprofeenin pitoisuus (yhtälö 
4.4.1.13). Näin ollen anionin prosenttiosuus on noin 99 %. 
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Anionin ja ionisoitumattoman hapon liuenneiden pitoisuuksien suhde voidaan laskea tarkasti käyttämällä yhtälöä 4.4.1.13: 
 

[𝐴−] 

[𝐻𝐴]
= 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎) =  10(6,5− 4,4) =  102,1 = 125,9 =  

125,9

1
 ≅  

130

1
 

 
Anionin prosenttiosuus voidaan laskea kahdella tavalla: 
Tapa 1 – Edellä lasketut suhteelliset pitoisuudet sijoitetaan yhtälöön 4.4.1.14: 
 

𝑓𝐴−(%) =
[𝐴−] 

[𝐻𝐴] + [𝐴−]
 ×  100 =

125,9

1 +  125,9
 ×  100 =  

125,9

126,9
 × 100 = 99,2 % ≅ 99 %  

 
Tapa 2 – Käytetään yhtälöä 4.4.1.17: 
 

𝑓𝐴− (%)  =
100 

 10(𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻) + 1
=  

100 

 10(4,4−6,5) + 1
=  

100 

 10−2,1 + 1
=  

100 

0,007943 + 1
=  

100

1,007943
= 99,2 % ≅ 99 %  

 
Ibuprofeeni ionisoituu ohutsuolessa hyvin voimakkaasti. Tästä huolimatta se imeytyy ohutsuolesta erittäin hyvin. Tätä asiaa 
tarkastellaan oppikirjan luvussa 3.5 (imeytyminen ja kaivo). 
 
Edellä esitetyllä tavalla voidaan laskea anionin prosenttiosuus missä tahansa puskuriliuoksen pH:ssa (aiempi kuva 4.4.1.1; 
yhtenäinen viiva ja asteikko vasemmalla). Kun puskuriliuoksen pH on sama kuin ibuprofeenin pKa, on liuenneen anionin 
osuus liuenneesta kokonaismäärästä 50 %. Ibuprofeenin pKa-arvon läheisyydessä yhden yksikön muutos puskuriliuoksen 
pH:ssa vaikuttaa suuresti anionin prosenttiosuuteen. Kauempana ibuprofeenin pKa-arvosta anionin prosenttiosuus lähestyy 
hitaasti ääriarvojaan (0 % ja 100 %). Edellä laskettiin ibuprofeenin ionisoitumisaste ohutsuolen nesteen pH:ssa (6,5) eli 2,1 
yksikköä ibuprofeenin pKa-arvon yläpuolella. Plasman pH on 7,4 eli kolme yksikköä suurempi kuin ibuprofeenin pKa-arvo. 
Plasmassa anionin ja ionisoitumattoman hapon pitoisuuksien suhde (1000/1) on lähes kymmenen kertaa suurempi kuin 
ohutsuolessa (126/1), mutta anionin prosenttiosuus plasmassa (1000/1001 x 100 % = 99,9 %) on vain hieman suurempi 
kuin ohutsuolessa (99,2 %). 
 
Tutkittavaa: Tarkastele liuenneen ibuprofeenin ionisoitumista sellaisessa puskuriliuoksessa, jonka pH on 5,4 eli yhden 
yksikön suurempi kuin ibuprofeenin pKa-arvo. Anionin prosenttiosuus ei ole tällöin tarkasti 90 %, vaikka näin voisi luulla. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Myöhemmissä luvuissa tarkastellaan myös ionisoitumattoman hapon osuutta (fHA) liuenneesta lääkeaineesta: 
 

𝑓𝐻𝐴 (%) =
[𝐻𝐴] 

[𝐻𝐴] + [𝐴−]
  ×   100          (4.4.1.18)  

 
Aiemmin esitetystä Henderson-Hasselbalchin yhtälöstä 4.4.1.13 voidaan ratkaista anionin pitoisuus: 
 

[𝐴−] = [𝐻𝐴] × 10 (𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎)          (4.4.1.19) 
 
Sijoitetaan tämä ratkaisu yhtälöön 4.4.1.18 (x 100 on nostettu osoittajaan) ja sievistetään: 
 

𝑓𝐻𝐴 (%) =
[𝐻𝐴] × 100

[𝐻𝐴] +   [𝐻𝐴] × 10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎)
 =  

[𝐻𝐴]  × 100

 [𝐻𝐴] × (1 + 10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎))
 =

100 

 1 +  10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎)
      (4.4.1.20) 

 
Tiivistelmä liuenneen heikon hapon ionisoitumisesta (yksi ionisoituva happoryhmä) 
Kun puskuriliuoksen pH on sama kuin heikon hapon pKa-arvo, puolet liuenneesta haposta on ionisoitunut negatiivisesti 
varautuneeksi ioniksi eli anioniksi. 
Kun puskuriliuoksen pH on pienempi kuin heikon hapon pKa-arvo, yli puolet liuenneesta haposta on 
ionisoitumattomassa muodossa (kuva 4.4.1.2, vasen puoli). 
Kun puskuriliuoksen pH on suurempi kuin heikon hapon pKa-arvo, yli puolet liuenneesta haposta on ionisoitunut (kuva 
4.4.1.2, oikea puoli). 
 

 
Kuva 4.4.1.2. Yhteenveto heikon hapon ionisoitumisesta. 
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4.4.2  Heikon hapon vesiliukoisuus 
 
Vesi on elimistön liuotin. Se on perusluonteeltaan polaarinen liuotin. Vesimolekyylin happiatomi vetää hapen ja vedyn 
välisiä sidoselektroneja lähemmäs itseään, koska se on elektronegatiivisempi kuin vety. Tästä syystä happi saa osittaisen 
negatiivisen sähkövarauksen ja kahdelle vedylle jää osittainen positiivinen sähkövaraus. Vesi liuottaa parhaiten muita 
polaarisia yhdisteitä ja sähkövarauksen sisältäviä ioneja, sillä veden ja näiden yhdisteiden välille muodostuu 
sähkövarausten vuoksi vuorovaikutuksia, ns. vetysidoksia. Heikkoja orgaanisia happoja tarkasteltaessa lähtökohtana on se, 
että sähkövarauksen sisältävä anioni (A-) liukenee veteen paljon paremmin kuin ionisoitumaton happo (HA). 
 
Lääkeaineelle määritetään tyypillisesti sen maksimiliukoisuus veteen. Usein lääkeaineen maksimiliukoisuus määritetään 
useissa puskuriliuoksissa, joiden pH kattaa vähintäänkin fysiologisen pH-välin (noin 1-8). 
 
Seuraavaksi tarkastellaan puskuriliuoksen pH:n vaikutusta heikon hapon vesiliukoisuuteen. Oletetaan edelleen, että 
tarkasteltavan puskuriliuoksen puskurikapasiteetti on niin suuri, että siihen liuennut heikko happo ei muuta liuoksen pH-
arvoa.  
 
Heikon hapon kokonaisliukoisuus veteen (Stot; total aqueous solubility) tietyssä puskuriliuoksen pH:ssa on 
ionisoitumattoman hapon ja sen anionin maksimiliukoisuuksien summa: 
 

𝑆𝑡𝑜𝑡 =  𝑆0 +   𝑆𝐴−          (4.4.2.1) 
 
Tässä yhtälössä S0 on hapon ominaisliukoisuus (intrinsic solubility) eli ionisoitumattoman hapon (HA) maksimiliukoisuus ja 
SA- anionin maksimiliukoisuus tietyssä pH:ssa. 
 
Teoreettinen yhtälö heikon hapon kokonaisliukoisuudelle 
 
Oletetaan seuraavasti: 
1) Ionisoitumattoman hapon maksimiliukoisuus eli hapon ominaisliukoisuus (S0) on riippumaton puskuriliuoksen pH:sta 
2) Anionin vesiliukoisuus on ääretön 
 
Näistä oletuksista voidaan päätellä se, että anionin maksimiliukoisuus verrattuna hapon ominaisliukoisuuteen kasvaa 
silloin, kun anionin osuus liuenneesta lääkeaineesta kasvaa eli kun puskuriliuoksen pH kasvaa. Esimerkiksi silloin, kun 
anionin ja ionisoitumattoman hapon liuenneiden pitoisuuksien suhde on 10, on anionin maksimiliukoisuus 10 kertaa 
suurempi kuin hapon ominaisliukoisuus.  Tätä kuvaa yleisesti seuraava yhtälö: 
 

𝑆𝐴− =  
[𝐴−]

[𝐻𝐴]
 × 𝑆0          (4.4.2.2) 

 
Sijoitetaan tämä ratkaisu yhtälöön 4.4.2.1, jolloin saadaan: 
 

𝑆𝑡𝑜𝑡 =  𝑆0 + 
[𝐴−]

[𝐻𝐴]
 ×  𝑆0 =  𝑆0  ×  (1 + 

[𝐴−]

[𝐻𝐴]
)          (4.4.2.3) 

 
Jotta hapon kokonaisliukoisuutta voitaisiin tarkastella heikon hapon ominaisliukoisuuden ja pKa-arvon sekä puskuriliuoksen 
pH-arvon avulla, sijoitetaan anionin ja ionisoitumattoman hapon suhteen tilalle Henderson-Hasselbalchin yhtälöön 
pohjautuvan yhtälön 4.4.1.13 ratkaisu. Tällöin saadaan: 
 

𝑆𝑡𝑜𝑡 =  𝑆0  ×  (1 + 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎))         (4.4.2.4) 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.4.2.1. Ibuprofeenin laskennallinen kokonaisliukoisuus (pH 6,5) 
Ibuprofeenin pKa on 4,4 (25˚C). Lasketaan ibuprofeenin kokonaisliukoisuus sellaisessa puskuriliuoksessa, jonka pH on 6,5 ja 
lämpötila 25˚C. Ibuprofeenin ominaisliukoisuus tässä lämpötilassa on 0,05 mg/ml. 
 
Käytetään yhtälöä 4.4.2.4: 
 

𝑆𝑡𝑜𝑡 =  0,05
𝑚𝑔

𝑚𝑙
 × (1 + 10(6,5−4,4) = 0,05

𝑚𝑔

𝑚𝑙
 × (1 + 126) = 0,05

𝑚𝑔

𝑚𝑙
 × 127 = 6,4 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

 
Liuenneen anionin pitoisuus on 126 kertaa suurempi kuin liuenneen ionisoitumattoman hapon pitoisuus (ks. myös 
esimerkkiä 4.4.1.3). Näin ollen ibuprofeenin laskennallinen kokonaisliukoisuus on 127 kertaa (126 osaa anionia ja 1 osa 
ionisoitumatonta happoa) suurempi kuin ibuprofeenin ominaisliukoisuus. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.4.2.2. Ibuprofeenin laskennallinen ja kokeellisesti määritetty kokonaisliukoisuus 

Kuvassa 4.4.2.1 esitetään ibuprofeenille sekä laskennallinen että kokeellisesti määritetty kokonaisliukoisuus (vasemman-

puoleinen asteikko). Kuvaan on merkitty myös Henderson-Hasselbalchin yhtälön (4.4.1.13) avulla laskettu anionin ja 

ionisoitumattoman hapon liuenneiden pitoisuuksien suhde (oikeanpuoleinen asteikko). 

 
Teoreettisesta yhtälöstä 4.4.2.4 ja sitä esittävästä yhtenäisestä viivasta nähdään mm. seuraavat asiat: 
1) Kun puskuriliuoksen pH selvästi pienempi hapon pKa, on hapon kokonaisliukoisuus käytännöllisesti katsoen sama kuin 
sen ominaisliukoisuus. Tämä johtuu siitä, että anionin osuus on mitätön. 
 
2) Kun puskuriliuoksen pH on sama kuin hapon pKa, on hapon kokonaisliukoisuus kaksi kertaa suurempi kuin sen 
ominaisliukoisuus. Tällöin puolet liuenneesta lääkeaineesta on ionisoitunut eli liuenneen anionin pitoisuus on yhtä suuri 
kuin liuenneen ionisoitumattoman hapon pitoisuus. Yhtälössä 4.4.2.4 sulkujen sisällä oleva termi on: (1 + 100)= (1 + 1) = (2). 
  
3) Kun puskuriliuoksen pH on hieman suurempi kuin hapon pKa, hapon kokonaisliukoisuus kasvaa kymmenkertaiseksi aina 
kun puskuriliuoksen pH kasvaa yhden yksikön. Tällöin hapon laskennallinen kokonaisliukoisuus kasvaa yhtä nopeasti kuin 
anionin ja ionisoitumattoman hapon liuenneiden pitoisuuksien suhde. 
 
Kokeellisesti määritetty ibuprofeenin kokonaisliukoisuus (vinoneliöt) noudattaa teoreettista yhtälöä kohtalaisesti aina pH-
arvoon 8 asti, joskaan kokeellisesti määritetty kokonaisliukoisuuden nousuvaihe ei ole aivan samalla kohdalla kuin 
laskennallinen nousuvaihe. Tätä suuremmilla pH-arvoilla kokeellisesti määritetty arvo poikkeaa suuresti lasketusta arvosta. 
Kokeellisesti määritetty kokonaisliukoisuus saavuttaa suurimman arvonsa pian pH-arvon 8 yläpuolella, kun taas 
laskennallinen kokonaisliukoisuus kasvaa aina äärettömyyteen asti.  
 
Ibuprofeenin kokonaisliukoisuus pH-arvon 9 yläpuolella on noin 150 mg/ml, mikä on noin 3000 kertaa suurempi kuin sen 
ominaisliukoisuus (0,05 mg/ml). Tämä kokonaisliukoisuuden suurin arvo on ibuprofeenin suolan maksimiliukoisuus.  
Kokeelliset arvot ovat peräisin sellaisesta tutkimuksesta, jossa ibuprofeenin anioni (A-) muodosti suolan puskuriliuoksessa 
olleen natrium-ionin (Na+) kanssa.  Jos ibuprofeenia yritetään liuottaa yli maksimiliukoisuuden sellaiseen vesiliuokseen, 
joka sisältää natrium-ioneja ja jonka pH on vahvasti emäksinen (esim. natriumhydroksidiliuos), kiteytyy liuoksesta 
ibuprofeenin natriumsuolaa. 
 
Farmakokineettinen tarkastelu 
Ibuprofeenin vesiliukoisuus mahanesteen tavallisella pH-välillä (noin 1-3) on kuvan mukaan suunnilleen sama kuin sen 
ominaisliukoisuus eli noin 0,05 mg/ml (25˚C) ja useiden muiden tutkimusten mukaan 0,01-0,1 mg/ml (25-37˚C). Oletetaan, 
että ibuprofeenin liukoisuus mahanesteeseen on 0,1 mg/ml. Tällöin 400 mg ibuprofeenitabletin liuottamiseen tarvittaisiin 
4000 ml mahanestettä. Todellisuudessa mahanestettä on paljon vähemmän, tavallisesti muutamia satoja millilitroja, joten 
todennäköisesti koko annos ei liukene mahanesteeseen. Ohutsuolessa olevan nesteen pH-välillä (noin 5-7) ibuprofeenin 
vesiliukoisuus on voimakkaan ionisoitumisen ansiosta paljon parempi ja mahasta ohutsuoleen kulkeutuvat kiinteät 
lääkeainehiukkaset liukenevat varmasti ohutsuolessa. 
 

 
 
Kuva 4.4.2.1. Ibuprofeenin kokonaisliukoisuus veteen puskuriliuoksessa (25˚C). Ibuprofeenin pKa on 4,4 (merkitty ohuella 
pystyviivalla). Kokeellisesti määritetty vesiliukoisuus (vinoneliöt) ja yhtälön 4.4.2.4 avulla laskettu vesiliukoisuus 
(yhtenäinen viiva; S0-arvona 0,05 mg/ml) esitetään vasemmanpuoleisella logaritmisella asteikolla. Anionin ja 
ionisoitumattoman hapon liuenneiden pitoisuuksien suhde (A-/HA suhde; katkoviiva) esitetään oikeanpuoleisella 
logaritmisella asteikolla. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0.1

1

10

100

1000

10000

0.01

0.1

1

10

100

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A
-/

H
A

 s
u

h
d

e

V
e

si
liu

ko
is

u
u

s 
(m

g/
m

l)

pH

Kokeellinen

Yhtälö 4.4.2.4

A-/HA suhde

pKa (4,4)



12 
 

Todellisuudessa anionin liukoisuus ei siis ole ääretön, vaan silläkin on oma maksimiliukoisuutensa suolanmuodostuksesta 
johtuen. Näin ollen yhtälö 4.4.2.4 yliarvioi hapon kokonaisliukoisuuden silloin, kun puskuriliuoksen pH on selvästi suurempi 
kuin hapon pKa-arvo. Monien heikkojen happojen natrium- tai kaliumsuolan vesiliukoisuus on 1000–10000 kertaa suurempi 
kuin niiden ominaisliukoisuus. 
 
Tiivistelmä heikon hapon vesiliukoisuudesta (yksi ionisoituva happoryhmä) 
Kun puskuriliuoksen pH on selvästi pienempi kuin heikon hapon pKa-arvo, liuennut happo on pääosin 
ionisoitumattomassa muodossa. Tällöin hapon vesiliukoisuus on pienimmillään ja se pysyy käytännöllisesti katsoen 
vakiona (esim. aiemman kuvan 4.4.2.1 pH-väli 2-3). Tätä vesiliukoisuuden minimiarvoa kutsutaan hapon 
ominaisliukoisuudeksi (S0). Puskuriliuoksen pH:n kasvaessa heikon hapon vesiliukoisuus alkaa kasvaa merkittävästi vasta 
hapon pKa-arvon yläpuolella eli silloin kun yli puolet liuenneesta lääkeaineesta on ionisoitunut. Vesiliukoisuus kasvaa, 
kunnes saavutetaan haposta syntyneen suolan maksimiliukoisuus. Suola muodostuu hapon anionista ja 
puskuriliuoksessa olevasta kationista (esim. natrium tai kalium). 
 
 

4.4.3 Heikon hapon rasvaliukoisuus 
 
Lääkeaineen rasvaliukoisuutta ei yleensä arvioida määrittämällä sen maksimiliukoisuus orgaaniseen liuottimeen, vaan 
määrittämällä sen jakautumiskerroin orgaanisen liuottimen ja veden välillä. Useimmiten jakautumiskertoimen 
määrityksessä käytetään 1-oktanolia ja vettä. Oktanoli on valittu orgaanisiksi liuottimeksi osittain siitä syystä, että se 
muistuttaa solukalvon lipidejä enemmän kuin pienet orgaaniset yhdisteet (esim. dietyylieetteri). Oktanoli ei ole täysin 
pooliton orgaaninen liuotin, sillä hiilivetyketjun päässä on hydroksyyliryhmä. Tästä syystä jonkin verran vettä liukenee 
oktanoliin. Veden maksimiliukoisuus oktanoliin on noin 2,3 mol/l (puhdas vesi on 56 mol/l). 
 
Perinteisesti lääkeaineen jakautumiskerroin määritetään ravistelemalla lääkeainetta oktanolia ja vettä sisältävässä 
erotussuppilossa, jolloin se hakeutuu siihen faasiin, jossa se viihtyy parhaiten (termodynaamisessa mielessä). Sen jälkeen 
kun ravistelu on lopetettu, oktanoli nousee vettä keveämpänä veden pinnalle. Tämän jälkeen määritetään lääkeaineen 
pitoisuus kummassakin faasissa.  
 
Heikon hapon ionisoitumattoman muodon (HA) oktanoli/vesi – jakautumiskerroin (P; octanol/water partition coefficient) 
on nimensä mukaisesti eri faaseissa olevien pitoisuuksien suhde: 
 

𝑃 =  
[𝐻𝐴]𝑜

[𝐻𝐴]𝑤
          (4.4.3.1) 

 
Alaindeksit o ja w tarkoittavat pitoisuutta oktanolissa (octanol) ja vedessä (water) tasapainon asettumisen jälkeen. 
 
Useimmiten kirjallisuudessa esitetään P-arvon sijasta sen kymmenkantainen logaritmi eli log P – arvo: 
   

log 𝑃 =  log10 𝑃 = log10

[𝐻𝐴]0

[𝐻𝐴]𝑤
          (4.4.3.2) 

 
Tämä johtuu sekä termodynaamiseen tarkasteluun liittyvästä teoriasta että käytännöllisestä tarpeesta. Hyvin pienet ja 
suuret P-arvot on näppärämpi ilmoittaa log P – arvoina (jäljempänä esimerkki ibuprofeenista). 
 
Jos kirjallisuudesta löydetään lääkeaineelle log P, on aina järkevää laskea alkuperäinen P-arvo purkamalla logaritmi, jotta 
saadaan käsitys lääkeaineen todellisesta jakautumiskertoimesta. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.4.3.1. Ibuprofeenin P ja log P 
Ibuprofeenin log P on 4. Lasketaan ibuprofeenin P-arvo. 
 

log 𝑃 = log10 𝑃 = 4 
 
Logaritmin määritelmän mukaan: 
 

𝑃 = 104 = 10000 

 
Ionisoitumattoman ibuprofeenin pitoisuus oktanolissa on 10000 kertaa suurempi kuin vedessä, joten se on varsin 
rasvaliukoinen lääkeaine. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Heikko happo ionisoituu vesiliuoksessa osittain. Ionisoitumisessa syntyvä anioni (A-) liukenee veteen paljon paremmin ja 
oktanoliin paljon huonommin kuin ionisoitumaton happo (HA). Tästä syystä heikon hapon ionisoituminen vaikuttaa sen 
jakautumiseen oktanolin ja veden välillä. 
 



13 
 

Heikon hapon oktanoli/vesi – jakautumiskerroin tietyssä pH:ssa (D; octanol/water distribution coefficient, apparent 
partition coefficient, pH-dependent partition coefficient) ottaa huomioon sekä ionisoitumattoman hapon että anionin 
jakautumisen oktanolin ja veden välillä: 
 

𝐷 =  
[𝐻𝐴]𝑜 + [𝐴−]𝑜 

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
=  

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠  𝑜𝑘𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑠𝑠ä
          (4.4.3.3) 

 
Heikon hapon log D on kymmenkantainen logaritmi edellisestä: 
 

log 𝐷 =  log10 𝐷 = log10 [
[𝐻𝐴]𝑜 + [𝐴−]𝑜 

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
]           (4.4.3.4) 

 
Jotta heikon hapon jakautumiskerrointa tietyssä pH:ssa voitaisiin tarkastella hapon pKa-arvon ja puskuriliuoksen pH-arvon 
avulla, on yhtälöön 4.4.3.3 yhdistettävä Henderson-Hasselbalchin yhtälö. Jatkossa yhtälöä 4.4.3.3 muokataan käyttäen 
kahta vaihtoehtoista oletusta: 

- Hapon anioni ei jakaudu lainkaan oktanoliin eli anioni pysyy täysin vedessä 
- Hapon anioni jakautuu jossain määrin oktanoliin 

 
Oletus 1: Hapon anioni ei jakaudu lainkaan oktanoliin eli anioni pysyy täysin vedessä 
Kun hapon anioni on niin polaarinen, että se ei hakeudu lainkaan oktanoliin, oktanolissa on ainoastaan ionisoitumatonta 
happoa. Tällöin yhtälö 4.4.3.3 muuttuu yksinkertaisempaan muotoon: 
 

𝐷 =  
[𝐻𝐴]𝑜 

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
          (4.4.3.5) 

 
Seuraavaksi ratkaistaan ionisoitumattoman hapon pitoisuus oktanolissa yhtälöstä 4.4.3.1: 
 

[𝐻𝐴]𝑜 =  [𝐻𝐴]𝑤  × 𝑃          (4.4.3.6) 
 
Sijoitetaan tämä ratkaisu yhtälöön 4.4.3.5: 
 

𝐷 =  
 [𝐻𝐴]𝑤 × 𝑃

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
 =  

 [𝐻𝐴]𝑤

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
 × 𝑃          (4.4.3.7) 

 
Koska yhtälön oikealla puolella P-arvon kertoimena on ionisoitumattoman hapon osuus vesifaasissa (fHA) (aiempi yhtälö 
4.4.1.18 ilmoittaa prosenttiosuuden, joka voidaan muuttaa osuudeksi jakamalla se luvulla 100), saadaan: 
 

𝐷 = 𝑓𝐻𝐴  × 𝑃          (4.4.3.8) 
 
Osuuden lukuarvo voi olla 0-1, jossa lukuarvo 1 tarkoittaa sadan prosentin osuutta. Heikon hapon D on siis suoraan 
verrannollinen ionisoitumattoman hapon osuuteen vesifaasissa.  
 
Jatketaan vielä yhtälön muokkaamista yhdistämällä siihen Henderson-Hasselbalchin yhtälö. Ionisoitumattoman hapon 
osuus on esitetty yhtälössä 4.4.1.20 prosentteina. Muutetaan prosentit osuudeksi jakamalla tämä yhtälö luvulla 100: 
 

 𝑓𝐻𝐴  =
1 

 1 + 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎)
          (4.4.3.9) 

 
Kun tämä ratkaisu sijoitetaan yhtälöön 4.4.3.8, saadaan: 
 

𝐷 =  
1 

 1 + 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎)
× 𝑃 =  

𝑃 

 1 + 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎)
           (4.4.3.10) 

 
Heikon hapon log D saadaan ottamalla yhtälön molemmilta puolilta kymmenkantainen logaritmi: 
 

log 𝐷 =   log [
𝑃 

 1 + 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎)
]           (4.4.3.11) 

 
Koska logaritmi kahden luvun osamäärästä on kyseisten lukujen logaritmien erotus [log10(100/10) = log10100 - log1010 = 1], 
voidaan edellinen muuttaa seuraavaan muotoon: 
 

log 𝐷 =  log 𝑃 − log(1 + 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎))          (4.4.3.12) 

 
Kun yhdisteelle ilmoitetaan D tai log D, pitää aina ilmoittaa myös käytetyn puskuriliuoksen pH. Esimerkiksi merkintä D7.4 
tarkoittaa lääkeaineen jakautumiskerrointa pH:ssa 7,4 ja log D7.4 sen kymmenkantaista logaritmia. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.4.3.2. Ibuprofeenin D ja log D 
Ibuprofeeni on heikko happo, jonka pKa = 4.4, P = 10000 ja log P = 4 (25˚C). Oletetaan, että ibuprofeenin anioni on niin 
polaarinen, että se ei jakaudu oktanoliin lainkaan. Tarkastellaan ibuprofeenin D – ja log D – arvoja sellaisissa puskuri-
liuoksissa, joiden pH-arvot ovat 1.4, 4.4 (sama kuin ibuprofeenin pKa), 7.4 ja 10.4. 
 
Tulokset esitetään kuvan 4.4.3.1 yläkuvissa (a-d). Ibuprofeenin anionin ja ionisoitumattoman ibuprofeenin pitoisuuksien 
suhde vedessä voidaan laskea yhtälön 4.4.1.13 avulla ja se on mahdollista laskea myös päässä, sillä liuoksen pH-arvon ja 
ibuprofeenin pKa-arvon erotus on aina kokonaisluku. Vertailun helpottamiseksi ibuprofeenin kokonaispitoisuus vedessä on 
asetettu aina arvoon 1 tai lähes 1. Koska ionisoitumattoman ibuprofeenin P = 10000, on sen pitoisuus oktanolissa 10000 
kertaa suurempi kuin vedessä.  Ibuprofeenin D voidaan laskea suoraan kuvassa olevista lukuarvoista käyttäen yhtälöä 
4.4.3.5 tai sijoittamalla oikeat lukuarvot yhtälöön 4.4.3.10. Ibuprofeenin log D voidaan laskea ottamalla kymmenkantainen 
logaritmi D-arvosta tai sijoittamalla oikeat lukuarvot joko yhtälöön 4.4.3.11 tai yhtälöön 4.4.3.12.   
 
Kuvista a-d nähdään seuraavaa (kuvia e-h tarkastellaan jäljempänä): 
a) Kun puskuriliuoksen pH on 1.4, on vedessä käytännöllisesti katsoen pelkkää ionisoitumatonta ibuprofeenia. Tästä syystä 
ibuprofeenin D1.4 on sama kuin sen P ja edelleen log D1.4 sama kuin log P. 
b) Kun puskuriliuoksen pH on 4.4, on vedessä yhtä paljon ionisoitumatonta ibuprofeenia ja anionia. Koska ainoastaan 
ionisoitumaton ibuprofeeni jakautuu oktanolin ja veden välillä sen P-arvon mukaisesti (10000/1 = 5000/0.5), on 
ibuprofeenin D4.4 puolet sen P-arvosta. Sitä vastoin ibuprofeenin log D4.4 on logaritmisesta asteikosta johtuen vain hieman 
pienempi kuin sen log P. 
c) Kun puskuriliuoksen pH on 7.4, on ionisoitumattoman ibuprofeenin osuus vedessä (fHA) ainoastaan 0.001 (1/1000). 
Ibuprofeenin D7.4 voidaan laskea myös tämän osuuden avulla käyttäen yhtälöä 4.4.3.8: D7.4 = fHA x P = 0.001 x 10000 = 10. 
Ibuprofeenin log D7.4 on 1 eli kolme yksikköä pienempi kuin sen log P. Kolmen yksikön pudotus johtuu siitä, että tässä 
tapauksessa puskuriliuoksen pH on kolme yksikköä suurempi kuin ibuprofeenin pKa-arvo. 
d) Kun puskuriliuoksen pH on 10.4, on ibuprofeenin log D10.4 -2 eli kuusi yksikköä pienempi kuin sen log P, koska 
puskuriliuoksen pH on kuusi yksikköä suurempi kuin ibuprofeenin pKa-arvo. 
 

 
 

 
 

Kuva 4.4.3.1. Ibuprofeenin oktanoli/vesi – jakautumiskerroin tietyssä pH:ssa (D) ja sen kymmenkantainen logaritmi (log D) 
(25˚C). Arvot Ibuprofeenille: pKa = 4.4, P = 10000 ja log P = 4. Kuvissa a-d oletetaan, että ibuprofeenin anioni ei jakaudu 
oktanoliin lainkaan (PA- = O).  Kuvissa e-h anioni jakautuu oktanoliin 10000 kertaa heikommin kuin ionisoitumaton happo 
(PA- = 1 ja log PA- = 0).  Vertailun helpottamiseksi hapon kokonaispitoisuus vedessä on asetettu aina arvoon 1 tai lähes 1. 
Pitoisuuksia kuvaavat lyhenteet: [HA]w – ionisoitumattoman hapon pitoisuus vedessä; [A-]w – anionin pitoisuus vedessä; 
[HA]o – ionisoitumattoman hapon pitoisuus oktanolissa; [A-]o – anionin pitoisuus oktanolissa. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Oletus 2: Hapon anioni jakautuu jossain määrin oktanoliin 

Silloin kun hapon anioni jakautuu oktanoliin jossain määrin, lähtökohtana on yhtälö 4.4.3.3. Hajotetaan aluksi tämän 
yhtälön oikea puoli kahdeksi termiksi: 
 

𝐷 =  
[𝐻𝐴]𝑜 

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
+ 

[𝐴−]𝑜 

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
          (4.4.3.13) 

 
Anionin oktanoli/vesi – jakautumiskerroin (PA-) määritellään samalla periaatteella kuin ionisoitumattoman hapon 
jakautumiskerroin (vertaa yhtälöön 4.4.3.1): 

𝑃𝐴− =  
[𝐴−]𝑜

[𝐴−]𝑤
          (4.4.3.14) 

 
Tästä voidaan ratkaista anionin pitoisuus oktanolissa: 
 

[𝐴−]𝑜 =  [𝐴−]𝑤  ×  𝑃𝐴−          (4.4.3.15) 
 
Sijoitetaan tämä ratkaisu ja aiempi ratkaisu ionisoitumattoman hapon pitoisuudelle oktanolissa (yhtälö 4.4.3.6) yhtälöön 
4.4.3.13: 
 

𝐷 =  
 [𝐻𝐴]𝑤 × 𝑃

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
+  

[𝐴−]𝑤 × 𝑃𝐴−

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
=  

 [𝐻𝐴]𝑤

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
 × 𝑃  +   

[𝐴−]𝑤

[𝐻𝐴]𝑤 + [𝐴−]𝑤
 × 𝑃𝐴−     (4.4.3.16) 

 
Koska P-arvon kertoimena on ionisoitumattoman hapon osuus vesifaasissa (fHA; aiempi yhtälö 4.4.1.18 ilmoittaa 
prosenttiosuuden, joka voidaan muuttaa osuudeksi jakamalla se 100:lla) ja PA--arvon kertoimena anionin osuus vesifaasissa 
(fA-; aiempi yhtälö 4.4.1.14 ilmoittaa prosenttiosuuden), voidaan tämä yhtälö esittää yksinkertaisemmassa muodossa: 
 

𝑫 = 𝒇𝑯𝑨  × 𝑷  +  𝒇𝑨−  × 𝑷𝑨−          (𝟒. 𝟒. 𝟑. 𝟏𝟕) 
 
Lääkeaineen D-arvo on siis eräänlainen matemaattinen keskiarvo. Sen laskennassa otetaan huomioon ionisoitumattoman 
hapon ja anionin jakautumiskertoimien lisäksi näiden muotojen osuudet vesifaasissa.  Tästä D-arvon keskiarvoluonteesta 
johtuen puskuriliuokseen liuennut lääkeaine ei useinkaan esiinny sellaisessa muodossa, jonka todellinen jakautumiskerroin 
on sama kuin sen D. Ainoita poikkeuksia ovat ne tilanteet, joissa lääkeaine esiintyy käytännöllisesti katsoen joko pelkkänä 
ionisoitumattomana happona (kun fHA = 1 ja fA- = 0, on D = P) tai pelkkänä anionina (kun fHA = 0 ja fA- = 1, on D = PA-). 
Edellistä tilannetta on tarkasteltu aiemmin kuvassa 4.4.3.1a ja tarkastelua jatketaan jäljempänä olevassa esimerkissä 
4.4.3.3, jossa käsitellään myös jälkimmäistä tilannetta. On merkille pantavaa, että aiempi yhtälö 4.4.3.8 on yhtälön 4.4.3.17 
erikoistapaus. Yhtälöstä 4.4.3.8 puuttuu yhtälön 4.4.3.17 viimeinen termi siitä syystä, että anionin PA-–arvon oletetaan 
olevan nolla, minkä seurauksena viimeinen termi on myös nolla ja se voidaan hävittää. 
 
Yhdistetään vielä yhtälöön 4.4.3.17 Henderson-Hasselbalchin yhtälö. Ionisoitumattoman hapon osuus on esitetty 
lääkeaineen pKa-arvon ja puskuriliuoksen pH-arvon avulla yhtälössä 4.4.3.9. Koska varauksettoman hapon ja anionin 
osuuksien summan on oltava yksi, saadaan anionin osuus seuraavasti: 
 

 𝑓𝐴−  = 1 −  𝑓𝐻𝐴 =   1 − 
1 

 1 +  10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎)
          (4.4.3.18) 

 
Kun tämä ratkaisu ja yhtälön 4.4.3.9 ratkaisu sijoitetaan yhtälöön 4.4.3.17, saadaan: 
 

𝐷 =  
1 

 1 + 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎)
× 𝑃  + (1 −

1 

 1 +  10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎)
) × 𝑃𝐴−          (4.4.3.19) 

 
Kun yhtälön oikealla puolella oleville termeille haetaan yhteinen nimittäjä ja yhtälöä sievennetään, saadaan lopulta: 
 

𝐷 =  
𝑃 +   𝑃𝐴− × 10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎)

 1 + 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎)
          (4.4.3.20) 

 
Heikon hapon log D saadaan ottamalla tästä kymmenkantainen logaritmi: 
 

log 𝐷 = log [
𝑃 +   𝑃𝐴− × 10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎)

 1 + 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎)
]          (4.4.3.21)  

 
Yhtälön oikealla puolella oleva logaritmi kahden termin osamäärästä voidaan hajottaa seuraavasti (vrt. yhtälöön 4.4.3.11): 
 

log 𝐷  =  log[𝑃 +  𝑃𝐴− × 10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎)] +  log[1 + 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎)]          (4.4.3.22) 

 
Yhtälöitä 4.4.3.19 - 4.4.3.22 voidaan pitää matemaattisina apuvälineinä, eikä niitä kannata opetella ulkoa. Laskennan 
periaate selviää paljon paremmin yhtälöistä 4.4.3.3 ja 4.4.3.17. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.4.3.3. Ibuprofeenin D ja log D anionin jakautuessa oktanoliin 
 
Jatketaan ibuprofeenin jakautumiskertoimen tarkastelua ottaen huomioon se seikka, että erään tutkimuksen mukaan 
ibuprofeenin anioni jakautuu oktanoliin 10000 kertaa heikommin kuin ionisoitumaton ibuprofeeni. Näin ollen ibuprofeenin 
anionin PA- on 1 ja sen log PA- on 0. Tarkastellaan ibuprofeenin D – ja log D – arvoja samoissa puskuriliuoksissa kuin 
aiemmassa esimerkissä 4.4.3.2. 
 
Tulokset esitetään aiemman kuvan 4.4.3.1 alakuvissa (e-h). Tämän esimerkin laskutoimitukset poikkeavat aiemmasta 
esimerkistä 4.4.3.2 yhdellä merkittävällä tavalla. Koska ibuprofeenin anionin PA- on 1, on anionin pitoisuus oktanolissa sama 
kuin vedessä. Ibuprofeenin D voidaan laskea suoraan kuvissa olevista lukuarvoista käyttäen yhtälöä 4.4.3.3 tai sijoittamalla 
oikeat lukuarvot yhtälöön 4.4.3.20. Ibuprofeenin log D voidaan laskea ottamalla kymmenkantainen logaritmi D-arvosta tai 
sijoittamalla oikeat lukuarvot joko yhtälöön 4.4.3.21 tai yhtälöön 4.4.3.22.   
 
Kuvan 4.4.3.1 alakuvista (e-h) nähdään seuraavaa: 
 
e-g) Kun puskuriliuoksen pH on välillä 1.4 – 7.4, ovat ibuprofeenin D – ja log D – arvot käytännöllisesti katsoen samat kuin 
siinä tilanteessa, jossa anioni ei jakautunut lainkaan oktanoliin (kuvat a-c). Tämä johtuu siitä, että näissä tapauksissa 
anionin pitoisuus oktanolissa on pieni verrattuna ionisoitumattomaan ibuprofeenin pitoisuuteen oktanolissa. Esimerkiksi 
kun puskuriliuoksen pH on 7.4, on anionin pitoisuus oktanolissa 10 kertaa pienempi kuin ionisoitumattoman ibuprofeenin 
pitoisuus oktanolissa, vaikka vedessä anionin pitoisuus on 1000 kertaa suurempi. Selityksenä on se, että ibuprofeenin 
anionin jakautumiskerroin oktanolin ja veden välillä on 10000 kertaa pienempi kuin ionisoitumattoman ibuprofeenin 
jakautumiskerroin. 
 
h) Kun puskuriliuoksen pH on 10.4, on vedessä käytännöllisesti katsoen pelkkää ibuprofeenin anionia. Tästä syystä 
ibuprofeenin D10.4 on sama kuin sen anionin PA- ja edelleen log D10.4 sama kuin anionin log PA-. Tämä tulos eroaa 
merkittävästi esimerkin 4.4.3.2 kuvasta d, jossa anioni ei oletuksen mukaan jakautunut lainkaan oktanoliin. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.4.3.4. Ibuprofeenin laskennallinen ja kokeellinen log D 
Kuvassa 4.4.3.2 esitetään ibuprofeenille sekä laskennallinen että kokeellisesti määritetty log D (vasemmanpuoleinen 
asteikko). Yhtälöä 4.4.3.22 johdettaessa oletettiin, että hapon anioni jakautuu jossain määrin oktanoliin. Yhtälöä 4.4.3.12 
johdettaessa oletettiin, että anioni ei jakaudu lainkaan oktanoliin. Kuvaan on merkitty myös Henderson-Hasselbalchin 
yhtälön (4.4.1.13) avulla laskettu ibuprofeenin anionin ja ionisoitumattoman ibuprofeenin vesipitoisuuksien suhde 
(oikeanpuoleinen asteikko). Tuloksia laskettaessa on käytetty samoja arvoja kuin esimerkeissä 4.4.3.2 ja 4.4.3.3. 
 
Laskennalliset log D – arvot ovat yhtä suuria kuin kokeellisesti määritetyt log D – arvot pH-välillä 1-8. Tämä johtuu siitä, että 
laskuissa on käytetty kokeellisesti määritettyjä ibuprofeenin pKa-, P- ja PA--arvoja ja että tällä pH-välillä eri yhtälöillä saadut 
laskennalliset arvot eivät juuri poikkea toisistaan (katso myös esimerkkejä 4.4.3.2 ja 4.4.3.3). Kuvasta nähdään se, että 
ibuprofeenin log D pienentyy lineaarisesti silloin, kun puskuriliuoksen pH on yli yhden yksikön suurempi kuin ibuprofeenin 
pKa-arvo (pH-välillä 5.4 – 8.0). Tässä laskuvaiheessa ibuprofeenin log D pienentyy yhden yksikön aina kun puskuriliuoksen 
pH kasvaa yhden yksikön. 
 
Puskuriliuoksen pH:n ollessa yli 8 poikkeaa yhtälön 4.4.3.12 avulla laskettu log D selvästi muista arvoista. Tämä yhtälö 
pohjautuu siihen oletukseen, että anioni ei jakaudu lainkaan oktanoliin. Tästä syystä tämän yhtälön avulla laskettu 
ibuprofeenin log D – arvo pienentyy loputtomiin. Kokeellisista tuloksista ja niitä noudattavasta yhtälöstä 4.4.3.22 nähdään 
se, että ibuprofeenin log D ei todellisuudessa pienenny ikuisesti, vaan se saavuttaa minimiarvonsa pH-arvon 10 yläpuolella. 
Ibuprofeenilla pienin log D on 0 ja siitä purettu D-arvo on 1. Vahvasti emäksinen liuos sisältää lähes yksinomaan 
ibuprofeenin anionia. Tällöin ibuprofeenin D on sama kuin sen anionin PA- ja tietysti myös ibuprofeenin log D on sama kuin 
sen anionin log PA-. Kaaviokuva tästä tilanteesta on esitetty aiemmin kuvassa 4.4.3.1h. 
 
 

 

 
 
Kuva 4.4.3.2. Ibuprofeenin oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen kymmenkantainen logaritmi tietyssä pH:ssa (log D) (25˚C). 
Ibuprofeenin pKa on 4,4 (merkitty ohuella pystyviivalla). Kokeellisesti määritetyt ja yhtälön 4.4.3.22 avulla lasketut log D – 
arvot ovat täsmälleen samoja (Kok. ja Yht. 4.4.3.22; yhtenäinen viiva), kun taas yhtälön 4.4.3.12 avulla lasketut arvot 
(pisteviiva) poikkeavat edellisistä pH-arvon 8 yläpuolella. Kokeelliset arvot muodostavat yhtenäisen kuvaajan siitä syystä, 
että ne on määritetty titraukseen perustuvalla menetelmällä. Laskuissa on käytetty seuraavia arvoja: P = 10000 (log P = 4), 
PA- = 1 (log PA- = 0).  Kaikki log D – arvot esitetään vasemmanpuoleisella asteikolla. Ibuprofeenin anionin ja ionisoitumat-
toman ibuprofeenin vesipitoisuuksien suhde (A-/HA suhde; katkoviiva) esitetään oikeanpuoleisella logaritmisella asteikolla. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Yleisen näkemyksen mukaan heikon hapon anioni ei todellisuudessa jakaudu oktanoliin sellaisenaan, vaan se muodostaa 
puskuriliuoksessa olevan kationin kanssa ensin sähköisesti neutraalin ioniparin ja vasta tämä ionipari jakautuu oktanoliin. 
Esimerkiksi kuvaan 4.4.3.2 liittyvissä kokeissa puskuriliuos sisälsi 150 mM kaliumkloridia ja tämän vuoksi ibuprofeenin 
anioni (A-) muodosti ioniparin kalium-ionin (K+) kanssa (Avdeef ym. 1998). Silloin kun puskuriliuos sisältää 150 mM kalium- 
tai natriumkloridia, ionisoitumattoman heikon hapon P on tyypillisesti noin 10000 kertaa suurempi kuin anionin (ioniparin) 
PA-. Täten hapon log P on tyypillisesti 4 yksikköä suurempi kuin anionin (ioniparin) log PA-. Jos kalium- tai natriumkloridin 
pitoisuus on selvästi pienempi kuin 150 mM, ioniparia syntyy vähemmän, minkä seurauksena PA- ja log PA- pienentyvät. 
Esimerkiksi 10 mM kaliumkloridiliuoksessa ibuprofeenin anionin (ioniparin) PA- oli noin 0.1 (1/10) ja log PA- noin -1 (Avdeef 
2001, sivu 295). 
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Ibuprofeenin rasvaliukoisuuden farmakokineettinen tarkastelu 
Ionisoitumaton ibuprofeeni on erittäin rasvaliukoinen (P = 10000; log P = 4). Tämän perusteella voidaan ennustaa, että se 
jakautuu hyvin rasvamaiseen solukalvoon ja edelleen kulkeutuu nopeasti solukalvon läpi.  Ibuprofeenin anioni tai tarkasti 
ottaen anionin sisältävä ionipari jakautuu oktanoliin vähintään 10000 kertaa heikommin (PA- = 1; log PA- = 0) kuin 
ionisoitumaton ibuprofeeni, joten voidaan olettaa, että anioni kulkeutuu solukalvon läpi paljon hitaammin kuin 
ionisoitumaton ibuprofeeni. 
 
Matemaattisten yhtälöiden käyttö 
Tässä luvussa on ilmennyt selkeästi se tosiasia, että teoreettinen oletus vaikuttaa merkittävästi matemaattisen tarkastelun 
lopputulokseen. Yhtälöiden 4.4.3.12 ja 4.4.3.22 antamat vastaukset ibuprofeenin rasvaliukoisuudesta poikkeavat toisistaan 
selvästi pH-arvon 8 yläpuolella (kuva 4.4.3.2). Emäksisessä liuoksessa yhtälö 4.4.3.22 kuvaa kokeellisia tuloksia paljon 
paremmin. Toisaalta fysiologisella pH-välillä (1-8) kumpikin yhtälö antaa ibuprofeenille käytännöllisesti katsoen samat 
tulokset. Monien muidenkin ilmiöiden kuvaamiseen on tarjolla useita vaihtoehtoisia yhtälöitä. Jos nämä yhtälöt eivät ole 
entuudestaan tuttuja, on järkevää sijoittaa näihin yhtälöihin vaikkapa kirjallisuudesta löytyviä arvoja ja tutkia syntyvien 
kuvaajien muotoa ja ääripäitä. Tällaisen tarkastelun pohjalta on helpompi päättää siitä, mikä yhtälöistä sopii parhaiten 
ongelman ratkaisuun. 
 
 
Tiivistelmä heikon hapon oktanoli/vesi – jakautumiskertoimesta (yksi ionisoituva happoryhmä) 
Kun puskuriliuoksen pH on selvästi pienempi kuin heikon hapon pKa-arvo, vesifaasiin liuennut happo on pääosin 
ionisoitumattomassa muodossa. Tällä pH-välillä hapon log D, kymmenkantainen logaritmi hapon oktanoli/vesi – 
jakautumiskertoimesta tietyssä pH:ssa, on suurimmillaan ja käytännöllisesti katsoen vakio (kuva 4.4.3.3). Tämä 
jakautumiskertoimen suurin arvo kertoo ionisoitumattoman hapon jakautumisesta ja sen lyhenne on log P. 
Puskuriliuoksen pH:n kasvaessa heikon hapon log D alkaa pienentyä merkittävästi vasta hapon pKa-arvon yläpuolella eli 
silloin kun yli puolet vesifaasiin liuenneesta lääkeaineesta on ionisoitunut. Hapon log D pienentyy, kunnes saavutetaan 
haposta syntyneen anionin jakautumiskerroin eli anionin log PA-. Tämä jakautumiskertoimen pienin arvo kuvaa tarkasti 
ottaen hapon anionista ja puskuriliuoksessa olevasta kationista (esim. natrium tai kalium) muodostuneen ioniparin 
jakautumiskerrointa. 
 
 

 
 
 
Kuva 4.4.3.3. Yhteenveto heikon hapon oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen kymmenkantaisesta logaritmista tietyssä 
pH:ssa (log D). Esimerkkiaineena ibuprofeeni: ibuprofeenin pKa-arvo = 4,4 (merkitty ohuella pystyviivalla), 
ionisoitumattoman ibuprofeenin log P = 4 ja ibuprofeenin anionin (tarkasti ottaen ioniparin) log PA- = 0. 
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4.5  Heikon emäksen fysikaaliskemialliset ominaisuudet 
 
4.5.1  Heikon emäksen ionisoituminen 
 
Oksikodonin rakenteessa on aminoryhmä. Se on heikko emäs. Kun oksikodoni ottaa vastaan protonin happona toimivalta 
vedeltä, muuttuu oksikodoni positiivisesti varautuneeksi hapoksi ja vesi emäksiseksi hydroksidi-ioniksi: 
 

 
 

Tässä yhtälössä B tarkoittaa molekyylimuodossa olevaa emästä eli ionisoitumatonta emästä ja BH+ siitä muodostunutta 
positiivisesti varautunutta happoa eli kationia. Jatkossa näitä nimitetään ionisoitumattomaksi emäkseksi (B) ja kationiksi 
(BH+). 
 
Emästen ionisoitumista on mahdollista kuvata emäsvakion (Kb) avulla. Nykyisin on tavallisempaa ilmoittaa happovakio 
myös emäksille. Tämä voi aiheuttaa sekaannusta. Kun kirjallisuudesta löytyy yhdisteen happovakio tai pKa-arvo, ei tästä 
luvusta voida suoraan päätellä sitä, onko kyseessä happo vai emäs. Parhaissa lähteissä kerrotaan selvästi se, liittyykö tietty 
happovakio ja pKa-arvo happamaan vai emäksiseen funktionaaliseen ryhmään. Joskus yhdisteen kemiallinen luonne on 
pääteltävä rakennekaavasta. 
 
Silloin kun emäkselle halutaan ilmoittaa happovakio ja pKa-arvo, ajatellaan kationin toimivan happona. Koska laimeaa 
emäsliuosta tarkasteltaessa vettä ei juuri kulu ionisoitumisreaktiossa, sitä ei pidetä reagoivana aineena. Tällöin kationi 
ionisoituu seuraavasti: 
 

𝐵𝐻+   ⇌    𝐵 +  𝐻+          (4.5.1.2) 
 
Kationille voidaan nyt määritellä happovakio (Ka) (vertaa vastaavaan heikon hapon yhtälöön 4.4.1.5): 
 

𝐾𝑎  =   
[𝐵] [𝐻+]

[𝐵𝐻+]
          (4.5.1.3) 

 
Kun tätä yhtälöä muokataan samassa järjestyksessä kuin vastaavia hapon yhtälöitä 4.4.1.8 – 4.4.1.11, saadaan emäkselle 
kirjoitettu Henderson-Hasselbalchin yhtälö: 
 

  log10

[𝐵] 

[𝐵𝐻+]
= 𝑝𝐻 − 𝑝𝐾𝑎            (4.5.1.4) 

 
Kun kymmenkantainen logaritmi puretaan ja yhtälöä muokataan (vertaa yhtälöihin 4.4.1.13 ja 4.4.1.15), saadaan: 
 

[𝐵] 

[𝐵𝐻+]
= 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎) =  

1

10(𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻)
           (4.5.1.5) 

 
 
Koska kiinnostuksen kohteena on tavallisesti kationin ja varauksettoman emäksen liuenneiden pitoisuuksien suhde, 
otetaan käänteisluku edellisen yhtälön kummaltakin puolelta: 
 

[𝑩𝑯+] 

[𝑩]
= 𝟏𝟎(𝒑𝑲𝒂−𝒑𝑯)          (𝟒. 𝟓. 𝟏. 𝟔)  

 
Tämä on erittäin käyttökelpoinen muoto emäkselle kirjoitetusta Henderson-Hasselbalchin yhtälöstä. Sitä kannattaa verrata 
vastaavaan hapolle kirjoitettuun yhtälöön 4.4.1.13. Kummankin yhtälön vasemmalla puolella on suhde ”varautunut 
muoto/ionisoitumaton muoto”. Yhtälöiden oikealla puolella ainoa eroa on kymmenen potenssista löytyvien pKa- ja pH-
arvojen järjestys. Tämä ero toistuu jatkossa lukuisia kertoja. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.5.1.1. Oksikodonin ionisoituminen 
Oksikodonin pKa on 8,5 (37˚C). Kuva 4.5.1.1 esittää oksikodonin ionisoitumista puskuriliuoksessa. Laskuissa on käytetty 
Henderson-Hasselbalchin yhtälöä. Kationin ja ionisoitumattoman emäksen liuenneiden pitoisuuksien suhde esitetään 
katkoviivalla ja sen lukuarvo luetaan kuvan oikeassa reunassa olevalta logaritmiselta asteikolta. Tätä kuvaa kannattaa 
verrata vastaavaan heikon hapon kuvaan 4.4.1.1. Kuvat ovat perusmuodoltaan toistensa peilikuvia. 
 
Katkoviivasta ja sen perustana olevasta yhtälöstä 4.5.1.6 nähdään mm. seuraavat asiat: 
 
1) Kun puskuriliuoksen pH on sama kuin emäksen pKa-arvo, ovat kationin ja ionisoitumattoman emäksen pitoisuudet yhtä 
suuret (100 = 1 = 1/1). Toisin sanoen emäksen pKa-arvo on se vesiliuoksen pH, jossa puolet liuenneesta emäksestä on 
ionisoitunut. 
 
2) Kun puskuriliuoksen pH on yhden yksikön suurempi kuin emäksen pKa-arvo, on kationin pitoisuus 10 kertaa pienempi 
kuin ionisoitumattoman emäksen pitoisuus. Heikon emäksen on vaikeampi vastaanottaa protoni silloin, kun 
puskuriliuoksen protonipitoisuus on pieni eli kun liuoksen pH on suuri.  Yhtälön 4.5.1.2 tasapaino siirtyy tällöin kohti 
reaktiotuotteita. 
 
3) Kun puskuriliuoksen pH on yhden yksikön pienempi kuin emäksen pKa-arvo, on kationin pitoisuus 10 kertaa suurempi 
kuin ionisoitumattoman emäksen pitoisuus. Heikko emäs vastaanottaa protonin helpommin silloin, kun puskuriliuoksen 
protonipitoisuus on suuri eli kun liuoksen pH on pieni.  Tällöin suuri protonipitoisuus siirtää yhtälön 4.5.1.2 tasapainoa 
kohti lähtöainetta. 
 
4) Yleistys: Kun puskuriliuoksen pH kasvaa yhden yksikön, pienentyy kationin ja ionisoitumattoman emäksen pitoisuuksien 
suhde kymmenesosaan.  
 

 
 
Kuva 4.5.1.1. Oksikodonin ionisoituminen puskuriliuoksessa (37˚C). Oksikodonin pKa on 8,5 (merkitty ohuella pystyviivalla). 
Liuenneen kationin osuus liuenneesta kokonaismäärästä (Kationin osuus; yhtenäinen viiva) esitetään prosentteina 
vasemmanpuoleisella lineaarisella asteikolla. Kationin ja ionisoitumattoman emäksen liuenneiden pitoisuuksien suhde 
(BH+/B suhde; katkoviiva) esitetään oikeanpuoleisella logaritmisella asteikolla. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Liuenneen kationin osuus (fBH+) liuenneen lääkeaineen kokonaispitoisuudesta voidaan laskea prosentteina seuraavasti: 
 

𝑓𝐵𝐻+ (%) =
[𝐵𝐻+] 

[𝐵] + [𝐵𝐻+]
  ×   100           (4.5.1.7) 

 
Kun tähän yhtälöön yhdistetään Henderson-Hasselbalchin yhtälö (4.5.1.6) samalla periaatteella kuin aiemmin happoa 
tarkasteltaessa (yhtälöt 4.4.1.14 – 4.4.1.17) ja yhtälöä sievistetään, saadaan: 
 

𝑓𝐵𝐻+ (%) =  
100 

 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎) + 1
          (4.5.1.8) 

 
Tätä yhtälöä kannattaa verrata haposta muodostuneen anionin osuuteen (yhtälö 4.4.1.17), jolloin nähdään jälleen pKa- ja 
pH-arvojen järjestyksen vaihtuminen. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.5.1.2. Oksikodonin kationin prosenttiosuus 
 
Oksikodonin pKa on 8,5 (37˚C). Tarkastellaan ensin liuenneen kationin prosenttiosuutta plasmassa (pH 7,4). 
 
Aluksi kannattaa päätellä karkea arvio. Koska puskuriliuoksen pH on noin yhden yksikön pienempi kuin oksikodonin pKa-
arvo, on oksikodonin kationin pitoisuus noin 10 kertaa suurempi kuin ionisoitumattoman oksikodonin pitoisuus (yhtälö 
4.5.1.6). Näin ollen kationin prosenttiosuus on noin 90 %. 
 
Kationin ja ionisoitumattoman emäksen liuenneiden pitoisuuksien suhde voidaan laskea tarkasti käyttämällä yhtälöä 
4.5.1.6: 
 

[𝐵𝐻+] 

[𝐵]
= 10(𝑝𝐾𝑎−𝑝𝐻) =  10(8,5− 7,4) =  101,1 = 12,59 =  

12,59

1
 ≅  

13

1
 

 
Kationin prosenttiosuus voidaan laskea kahdella tavalla: 
 
Tapa 1 – Edellä lasketut suhteelliset pitoisuudet sijoitetaan yhtälöön 4.5.1.7: 
 

𝑓𝐵𝐻+  (%) =
[𝐵𝐻+] 

[𝐵] +  [𝐵𝐻+]
× 100 =  

12,59

1 +  12,59
 ×  100 =  

12,59

13,59
 × 100 = 92,6 % ≅ 93 % 

 
Tapa 2 – Käytetään yhtälöä 4.5.1.8: 
 

𝑓𝐵𝐻+ (%) =
100 

 10(𝑝𝐻− 𝑝𝐾𝑎) + 1
=

100 

 10(7,4−8,5) + 1
=  

100 

 10−1,1 + 1
=  

100 

0,07943 + 1
=  

100

1,07943
= 92,6 % ≅ 93 % 

 
 
Edellä esitetyllä tavalla voidaan laskea kationin prosenttiosuus missä tahansa pH:ssa (aiempi kuva 4.5.1.1; yhtenäinen viiva 
ja asteikko vasemmalla). Kun puskuriliuoksen pH on sama kuin oksikodonin pKa-arvo, on liuenneen kationin osuus 
liuenneesta kokonaismäärästä 50 %. Hyvin happamassa ja hyvin emäksisessä puskuriliuoksessa kationin prosenttiosuus 
lähestyy hitaasti ääriarvojaan (100 % ja 0 %). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tiivistelmä liuenneen heikon emäksen ionisoitumisesta (yksi ionisoituva emäsryhmä) 
Kun puskuriliuoksen pH on sama kuin heikon emäksen pKa-arvo, puolet liuenneesta emäksestä on ionisoitunut 
positiivisesti varautuneeksi ioniksi eli kationiksi. 
Kun puskuriliuoksen pH on pienempi kuin heikon emäksen pKa-arvo, yli puolet liuenneesta emäksestä on ionisoitunut 
(kuva 4.5.1.2, vasen puoli). 
Kun puskuriliuoksen pH on suurempi kuin heikon emäksen pKa-arvo, yli puolet liuenneesta emäksestä on 
ionisoitumattomassa muodossa (kuva 4.5.1.2, oikea puoli). 
 
 

 
 
Kuva 4.5.1.2. Yhteenveto heikon emäksen ionisoitumisesta 
 
 

  



22 
 

4.5.2 Heikon emäksen vesiliukoisuus 
 
Heikon emäksen kokonaisliukoisuus veteen (Stot) tietyssä pH:ssa on ionisoitumattoman emäksen ja sen kationin 
maksimiliukoisuuksien summa: 
 

𝑆𝑡𝑜𝑡 =  𝑆0 +   𝑆𝐵𝐻+          (4.5.2.1) 
 
Tässä yhtälössä S0 on emäksen ominaisliukoisuus eli ionisoitumattoman emäksen (B) maksimiliukoisuus ja SBH+ kationin 
maksimiliukoisuus tietyssä pH:ssa. Lyhenteellä S0 merkitään siis sekä hapon (luku 4.4.2) että emäksen ominaisliukoisuutta. 
 
Teoreettinen yhtälö heikon emäksen kokonaisliukoisuudelle 
Kun heikkoa emästä tarkastellaan samalla tavalla kuin heikkoa happoa (luku 4.2.2), saadaan: 
 

𝑆𝑡𝑜𝑡 =  𝑆0 + 
[𝐵𝐻+]

[𝐵]
 ×  𝑆0 =  𝑆0  ×  (1 + 

[𝐵𝐻+]

[𝐵]
)          (4.5.2.2) 

 
Kun tähän yhtälöön yhdistetään Henderson-Hasselbalchin yhtälö (4.5.1.6), saadaan edelleen: 
 

𝑆𝑡𝑜𝑡 =  𝑆0  ×  (1 + 10(𝑝𝐾𝑎− 𝑝𝐻))         (4.5.2.3) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.5.2.1. Oksikodonin laskennallinen ja kokeellinen kokonaisliukoisuus 
Kuvassa 4.5.2.1 esitetään oksikodonille sekä laskennallinen että kokeellisesti määritetty kokonaisliukoisuus 
(vasemmanpuoleinen asteikko). Kuvaan on merkitty myös Henderson-Hasselbalchin yhtälön (4.5.1.6) avulla laskettu 
kationin ja ionisoitumattoman emäksen liuenneiden pitoisuuksien suhde (oikeanpuoleinen asteikko). 
 
Oksikodonin liukoisuuskuvaajaa kannattaa verrata ibuprofeenin liukoisuuskuvaajaan (kuva 4.4.2.1). Kuvat ovat 
perusmuodoltaan toistensa peilikuvia. Koska heikko emäs on pääosin ionisoituneena pKa-arvonsa happamammalla 
puolella, kasvaa oksikodonin vesiliukoisuus puskuriliuoksen pH:n pienentyessä, mikä poikkeaa suuresti ibuprofeenista. 
 
Kokeellisesti määritetty oksikodonin kokonaisliukoisuus (vinoneliöt) noudattaa teoreettista yhtälöä (yhtenäinen viiva) 
varsin hyvin pH-arvon 6,5 yläpuolella, vaikkakaan kokeellisesti määritetty kokonaisliukoisuuden nousuvaihe ei ole aivan 
samalla kohdalla kuin laskennallinen nousuvaihe. Tätä pienemmillä pH-arvoilla kokeellisesti määritetty arvo poikkeaa 
suuresti lasketusta arvosta. Kokeellisesti määritetty kokonaisliukoisuus saavuttaa maksimiarvonsa pH-arvon 5 alapuolella, 
kun taas laskennallinen kokonaisliukoisuus kasvaa aina äärettömyyteen asti.  
 
Oksikodonin kokonaisliukoisuus pH-arvon 5 alapuolella on noin 400 mg/ml, mikä on noin 1000 kertaa suurempi kuin 
oksikodonin ominaisliukoisuus (noin 0,5 mg/ml). Tämä kokonaisliukoisuuden suurin arvo on oksikodonin suolan 
maksimiliukoisuus. Oksikodonin kationi muodostaa suolan puskuriliuoksessa olevan negatiivisen ionin kanssa, esimerkiksi 
alla olevaan kuvaan liittyvissä kokeissa fosfaatin tai sitraatin kanssa. Jos oksikodonia yritetään liuottaa yli 
maksimiliukoisuuden suolahappoa sisältävän vesiliuoksen pH:n ollessa esimerkiksi 4, kiteytyy liuoksesta oksikodonin 
hydrokloridisuolaa. 
 

 
 
Kuva 4.5.2.1. Oksikodonin kokonaisliukoisuus veteen puskuriliuoksessa (37˚C). Oksikodonin pKa on 8,5 (merkitty ohuella 
pystyviivalla). Kokeellisesti määritetty vesiliukoisuus (vinoneliöt) ja yhtälön 4.5.2.3 avulla laskettu vesiliukoisuus 
(yhtenäinen viiva; S0-arvona 0,5 mg/ml) esitetään vasemmanpuoleisella logaritmisella asteikolla. Kationin ja 
ionisoitumattoman emäksen liuenneiden pitoisuuksien suhde (BH+/B suhde; katkoviiva) esitetään oikeanpuoleisella 
logaritmisella asteikolla. 
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Farmakokineettinen tarkastelu 
Suomessa käytetään mm. nopealiukoisia oksikodonikapseleita, jotka sisältävät 5 mg, 10 mg tai 20 mg 
oksikodonihydrokloridia (noin 10 % vähemmän vapaata oksikodoniemästä). Koska oksikodonin vesiliukoisuus on 
mahanesteen pH-välillä (1-3) oletettavasti noin 400 mg/ml (todennäköisesti kokonaisliukoisuus on noin 400 mg/ml myös 
pH-arvon 4 alapuolella) ja ohutsuolen nesteen pH-välillä (5-7) yli 10 mg/ml, kapselien sisältämä oksikodoni liukenee hyvin 
mahassa ja pysyy liuenneena myös ohutsuolessa. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Emäksestä muodostuneen kationin vesiliukoisuus ei ole ääretön suolanmuodostuksen vuoksi. Näin ollen yhtälö 4.5.2.3 
yliarvioi emäksen kokonaisliukoisuuden silloin, kun puskuriliuoksen pH on selvästi pienempi kuin emäksen pKa-arvo. 
Monien heikkojen emästen kloridisuolan (hydrokloridin) vesiliukoisuus on noin 1000 kertaa suurempi kuin niiden 
ominaisliukoisuus. 
 
 
Tiivistelmä heikon emäksen vesiliukoisuudesta (yksi ionisoituva emäsryhmä) 
Kun puskuriliuoksen pH on selvästi suurempi kuin heikon emäksen pKa-arvo, liuennut emäs on pääosin 
ionisoitumattomassa muodossa. Tällöin emäksen vesiliukoisuus on pienimmillään ja se pysyy käytännöllisesti katsoen 
vakiona (esim. aiemmassa kuvassa 4.5.2.1 esitetyistä kokeellisista tuloksista voidaan ennustaa, että vesiliukoisuus pH-
arvon 9,5 yläpuolella on suunnilleen sama kuin pH:ssa 9,5, joka oli viimeinen mittauspiste). Tätä vesiliukoisuuden 
minimiarvoa kutsutaan emäksen ominaisliukoisuudeksi (S0 eli sama lyhenne kuin hapon ominaisliukoisuudella). 
Puskuriliuoksen pH:n pienentyessä heikon emäksen vesiliukoisuus alkaa kasvaa merkittävästi vasta emäksen pKa-arvon 
alapuolella eli silloin kun yli puolet liuenneesta lääkeaineesta on ionisoitunut. Vesiliukoisuus kasvaa, kunnes 
saavutetaan emäksestä syntyneen suolan maksimiliukoisuus. Suola muodostuu emäksen kationista ja puskuriliuoksessa 
olevasta anionista (esim. kloridi tai fosfaatti). 
 
 

4.5.3 Heikon emäksen rasvaliukoisuus 
 
Heikon emäksen ionisoitumattoman muodon (B) oktanoli/vesi – jakautumiskerroin ja sen kymmenkantainen logaritmi 
määritellään samalla periaatteella kuin aiemmin heikkoa happoa tarkasteltaessa (luku 4.4.3) ja käytettävät lyhenteet ovat 
myös samat (P ja log P): 
 

𝑃 =  
[𝐵]𝑜

[𝐵]𝑤
          (4.5.3.1) 

 

log 𝑃 =  log10 𝑃 = log10

[𝐵]0

[𝐵]𝑤
          (4.5.3.2) 

 
Heikon emäksen oktanoli/vesi – jakautumiskerroin tietyssä pH:ssa (D) ja sen kymmenkantainen logaritmi (log D) ottavat 
huomioon sekä ionisoitumattoman emäksen että kationin jakautumisen oktanolin ja veden välillä: 
 

𝐷 =  
[𝐵]𝑜 + [𝐵𝐻+]𝑜 

[𝐵]𝑤 + [𝐵𝐻+]𝑤
=  

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠  𝑜𝑘𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑖𝑠𝑠𝑎

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑠𝑠ä
          (4.5.3.3) 

 

log 𝐷 =  log10 𝐷 =  log10 [
[𝐵]𝑜 + [𝐵𝐻+]𝑜 

[𝐵]𝑤 + [𝐵𝐻+]𝑤
]           (4.5.3.4)  

 
Tarkastellaan heikon emäksen jakautumiskerrointa tietyssä pH:ssa käyttäen samoja vaihtoehtoisia oletuksia kuin happoa 
tutkittaessa. 
 
Oletus 1: Emäksen kationi ei jakaudu lainkaan oktanoliin eli kationi pysyy täysin vedessä 
Kun yhtälöä 4.5.3.3 muokataan samassa järjestyksessä kuin aiemmin tarkasteltaessa heikkoa happoa, saadaan 
lopputuloksena seuraavat yhtälöt (fB on ionisoitumattoman emäksen osuus vesifaasissa): 
 

𝐷 = 𝑓𝐵  × 𝑃          (4.5.3.5) 
 

𝐷 =  
𝑃 

 1 + 10(𝑝𝐾𝑎− 𝑝𝐻)
          (4.5.3.6) 

 
 

log 𝐷 =  log 𝑃 − log(1 + 10(𝑝𝐾𝑎− 𝑝𝐻))          (4.5.3.7) 

 
Kahdessa jälkimmäisessä yhtälössä ainoa ero vastaaviin heikon hapon yhtälöihin (4.4.3.10 ja 4.4.3.12) on jälleen kerran 
kymmenen potenssista löytyvien pKa- ja pH-arvojen järjestys. 
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Oletus 2: Emäksen kationi jakautuu jossain määrin oktanoliin 
Kun yhtälöä 4.5.3.3 muokataan samassa järjestyksessä kuin aiemmin tarkasteltaessa heikkoa happoa, saadaan 
lopputuloksena seuraavat yhtälöt (fB on ionisoitumattoman emäksen osuus vesifaasissa, fBH+ kationin osuus vesifaasissa, 
PBH+ kationin oktanoli/vesi – jakautumiskerroin): 
 

𝑫 = 𝒇𝑩  × 𝑷  +  𝒇𝑩𝑯+  × 𝑷𝑩𝑯+          (𝟒. 𝟓. 𝟑. 𝟖) 
 
 

𝐷 =  
𝑃 +  𝑃𝐵𝐻+ × 10(𝑝𝐾𝑎− 𝑝𝐻)

 1 + 10(𝑝𝐾𝑎− 𝑝𝐻)
          (4.5.3.9) 

 
 

log 𝐷 = log[𝑃 +  𝑃𝐵𝐻+ × 10(𝑝𝐾𝑎− 𝑝𝐻)] − log[1 + 10(𝑝𝐾𝑎− 𝑝𝐻)]          (4.5.3.10)  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esimerkki 4.5.3.1. Oksikodonin laskennallinen log D ja kokeellinen log D7.4 

Kuvassa 4.5.3.1 esitetään oksikodonille laskennallinen log D. Laskuissa tarvittavat P – ja PBH+ – arvot on arvioitu ACD Labs – 
tietokoneohjelmalla, joka laskee nämä arvot oksikodonin kaksiulotteisesta kemiallisesta rakenteesta. Kuvaan on merkitty 
myös oksikodonin kokeellinen log D7.4 – arvo kahden eri tutkimusryhmän määrittämänä. Kaikkien jakautumiskertoimien 
lukuarvo luetaan vasemmanpuoleiselta asteikolta. Lisäksi kuvaan on merkitty Henderson-Hasselbalchin yhtälön (4.5.1.6) 
avulla laskettu oksikodonin kationin ja ionisoitumattoman oksikodonin vesipitoisuuksien suhde (oikeanpuoleinen asteikko). 
 
Oksikodonin log D – kuvaaja on perusmuodoltaan peilikuva ibuprofeenin log D – kuvaajasta (kuva 4.4.3.2). Koska heikko 
emäs on pääosin ionisoitunut pKa-arvonsa happamammalla puolella, pienentyy oksikodonin log D puskuriliuoksen pH:n 
pienentyessä, mikä eroaa suuresti ibuprofeenin ominaisuuksista.  
 
Kun puskuriliuoksen pH on välillä 6-12, ovat yhtälöiden 4.5.3.10 ja 4.5.3.7 avulla lasketut log D – arvot yhtä suuria. Tätä 
happamammassa liuoksessa yhtälön 4.5.3.10 mukainen log D asettuu lopulta samaksi kuin kationin log PBH+. Tarkasti ottaen 
tämä on kationista ja puskuriliuoksessa olevasta anionista (esim. kloridi) muodostuneen ioniparin jakautumiskerroin. 
Oksikodonin log PBH+ on noin 3 yksikköä pienempi kuin log P, mikä on varsin tyypillistä heikoille emäksille.  Sitä vastoin 
yhtälön 4.5.3.7 mukainen log D pienentyy loputtomiin. 
 
Yhtälöiden 4.5.3.10 ja 4.5.3.7 avulla laskettu oksikodonin log D7.4 on 0,47. Laskennassa on käytetty ACD Labs – ohjelman 
avulla arvioituja log P – ja  log PBH+  – arvoja sekä kokeellisesti määritettyä pKa-arvoa (8,5). Laskettu log D7.4 on noin 0,3 – 0,6 
yksikköä suurempi kuin kokeellisesti määritetyt arvot (0,21 ja -0,15).  Silloin kun laskennassa käytetään ACD Labs – 
ohjelman avulla arvioitua oksikodonin pKa-arvoa (7,6), laskennallinen log D7.4 on 1,2, mikä on noin yhden yksikön suurempi 
kuin kokeelliset arvot.  
 

 
 
 
Kuva 4.5.3.1. Oksikodonin oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen kymmenkantainen logaritmi tietyssä pH:ssa (log D). 
Oksikodonin pKa-arvo on 8,5 (merkitty ohuella pystyviivalla). Yhtälöiden 4.5.3.10 (yhtenäinen viiva) ja 4.5.3.7 (pisteviiva) 
mukaisia log D – arvoja laskettaessa on käytetty ACD Labs ohjelman avulla arvioituja jakautumiskertoimia: P = 40 (log P = 
1,6), PBH+ = 0,032 (log PBH+ = -1,5). Kahden eri tutkimusryhmän määrittämät kokeelliset log D7.4 – arvot (vinoneliöt) ovat 0,21 
ja -0,15. Kaikki log D – arvot esitetään vasemmanpuoleisella asteikolla. Oksikodonin kationin ja ionisoitumattoman 
oksikodonin vesipitoisuuksien suhde (BH+/B suhde; katkoviiva) esitetään oikeanpuoleisella logaritmisella asteikolla. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

0.1

1

10

100

1000

10000

-3

-2

-1

0

1

2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B
H

+/
B

  s
u

h
d

e

lo
g 

D

pH

Kok. log D (pH 7,4)

Yhtälö 4.5.3.10

Yhtälö 4.5.3.7

BH+/B suhde

pKa-arvo (8,5)



25 
 

Oksikodonin rasvaliukoisuuden farmakokineettinen tarkastelu 
Ionisoitumaton oksikodoni on kohtalaisen rasvaliukoinen (P = 40; log P = 1.6). Tämän perusteella voidaan ennustaa, että se 
jakautuu melko hyvin rasvamaiseen solukalvoon ja edelleen kulkeutuu melko nopeasti solukalvon läpi.  Oksikodonin kationi 
tai tarkasti ottaen kationin sisältävä ionipari on puolestaan erittäin vesiliukoinen (PA- = 0,032; log PBH+ = -1,5), sillä 
tasapainotilanteessa kationin (ioniparin) pitoisuus oktanolissa on vain noin 3 % (0,032/1 x 100 %) sen pitoisuudesta 
vedessä. 
 
Lääkeaineiden rasvaliukoisuuden arviointi tietokoneohjelmien avulla (in silico) 
Suunnitteilla olevan lääkeaineen log P ja log D voidaan arvioida kemiallisesta rakennekaavasta useiden tietokoneohjelmien 
avulla ennen kuin yhdistettä on edes syntetisoitu. Tätä mahdollisuutta hyödynnetään jopa tuhansien lääkeaine-
kandidaattien in silico seulonnassa. Tavallisesti ohjelma pilkkoo rakennekaavan ensin pienempiin rakenneosiin ja laskee sen 
jälkeen yhteen näiden pienten osasten rasvaliukoisuuden (Machatha ja Yalkowsky 2005). Ohjelmien perustan muodostavat 
kokeelliset log P – arvot yli 10000 yhdisteestä. Tyypillisiä lääkeainemolekyylejä tarkasteltaessa laskennallinen log P 
poikkeaa kokeellisesta arvosta keskimäärin 0,4 yksikköä, joten laskennallinen P-arvo on keskimäärin 2,5 kertaa (100,4 = 2,5) 
suurempi tai pienempi kuin kokeellinen arvo. Tämä tarkkuus riittää useimmissa tapauksissa. 
 
 
Tiivistelmä heikon emäksen oktanoli/vesi – jakautumiskertoimesta (yksi ionisoituva emäsryhmä) 
Kun puskuriliuoksen pH on selvästi suurempi kuin heikon hapon pKa-arvo, vesifaasiin liuennut emäs on pääosin 
ionisoitumattomassa muodossa. Tällä pH-välillä emäksen log D, kymmenkantainen logaritmi emäksen oktanoli/vesi – 
jakautumiskertoimesta tietyssä pH:ssa, on suurimmillaan ja käytännöllisesti katsoen vakio (kuva 4.5.3.2). Tämä 
jakautumiskertoimen maksimiarvo kuvaa ionisoitumattoman emäksen jakautumista ja sen lyhenne on log P (sama 
lyhenne kuin ionisoitumattomalla hapolla). Puskuriliuoksen pH:n pienentyessä heikon emäksen log D alkaa pienentyä 
merkittävästi vasta emäksen pKa-arvon alapuolella eli silloin kun yli puolet vesifaasiin liuenneesta lääkeaineesta on 
ionisoitunut. Emäksen log D pienentyy, kunnes saavutetaan emäksestä syntyneen kationin jakautumiskerroin eli 
kationin log PBH+. Tämä jakautumiskertoimen pienin arvo kuvaa tarkasti ottaen emäksen kationista ja puskuriliuoksessa 
olevasta anionista (esim. kloridi tai fosfaatti) muodostuneen ioniparin jakautumiskerrointa. 
 
 

 
 
 
Kuva 4.5.3.2. Yhteenveto heikon emäksen oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen kymmenkantaisesta logaritmista tietyssä 
pH:ssa (log D). Esimerkkiaineena oksikodoni: oksikodonin pKa-arvo = 8,5 (merkitty ohuella pystyviivalla), ionisoitumattoman 
oksikodonin log P = 1,6 ja oksikodonin kationin (tarkasti ottaen ioniparin) log PBH+ = -1,5. 
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4.6  Polaarinen pinta-ala ja vetysidoksia muodostavien ryhmien lukumäärä 
 
Lääkeaineiden log P ja log D –arvot selittävät lääkeaineiden farmakokinetiikan eroja parhaiten silloin, kun tarkastellaan 
lähisukuisia yhdisteitä toisiinsa, esimerkiksi opiaatteja keskenään tai beetasalpaajia keskenään.  Näillä arvoilla voidaan 
selittää myös heterogeenisen lääkeaineryhmän ”pääpiirteittäistä” käyttäytymistä (oppikirjan luvut 10 ja 13.7). 
 
Lääkeaineen polaarinen pinta-ala (polar surface area; yksikkö tavallisesti ångström2 eli Å2) on toinen 
vesi/rasvaliukoisuuden ja vesi/rasvahakuisuuden mittari. Lääkeaineen polaarinen pinta-ala kasvaa, jos sen rakenteessa on 
polaarisia funktionaalisia ryhmiä kuten karboksyyli-, karbonyyli-, hydroksyyli- tai aminoryhmiä. Kun lääkeainemolekyylin 
polaarinen pinta-ala kasvaa, sen kyky läpäistä lipidikaksoiskerroksista koostuvia biologisia kalvoja heikentyy. 
 
Esimerkiksi kofeiiniini ja teofylliini läpäisevät biologiset kalvot hyvin, vaikka ne eivät ole log P -arvojensa (lähellä nollaa) 
perusteella kovin rasvaliukoisia lääkeaineita. Niiden hyvää läpäisykykyä kuvaakin paremmin pieni polaarinen pinta-ala (alle 
70 Å2). Polaarista pinta-alaa hyödynnetään oppikirjassa tarkasteltaessa lääkeaineen rasvaliukoisuuden vaikutusta sen 
eliminaatioreittiin (luku 10.2). 
 
Lääkeaineen vesi/rasvahakuisuuden mittari on myös ei-kovalenttisia vetysidoksia muodostavien funktionaalisten ryhmien 
lukumääärä. Esimerkiksi happi-vety – ja typpi-vety –sidokset ovat vetysidoksia luovuttavia ryhmiä (hydrogen bond donors) 
ja happi- ja typpiatomit vetysidoksia vastaanottavia ryhmiä (hydrogen bond acceptors). Jos lääkeainemolekyylissä on paljon 
tällaisia ryhmiä, se muodostaa runsaasti vetysidoksia vesimolekyylien kanssa. Tästä syystä sen on vaikea ”irrota” vedestä ja 
tunkeutua rasvamaiseen biologiseen kalvoon. Esimerkiksi Lipinskin ”rule-of-5” eli ”numeroon 5 perustuva sääntö” 
lääkeainemolekyylin käyttökelpoisuudesta tarkastelee vetysidoksia luovuttavien ja vastaanottavien ryhmien lukumäärää 
(oppikirjan luku 21.5). 
 
 
 
 

4.7  Lääkeaineen vesiliukoisuuden ja oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen merkitys  
        farmakokinetiikassa 
 
Uutta lääkeainetta kehitettäessä arvioidaan aina sen kokonaisliukoisuus veteen ja oktanoli/vesi – jakautumiskerroin joko 
kokeellisesti tai tietokoneohjelmia käyttäen, sillä näiden ominaisuuksien avulla voidaan ennustaa lääkeaineen 
kulkeutumista elimistössä. Tällä tarkastelutavalla on melko pitkät perinteet ja se on osoittautunut erittäin hyödylliseksi. 
 
Lääkeaineen vesiliukoisuuden ja oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen merkitystä ei pidä kuitenkaan ylikorostaa, vaan 
samalla on muistettava seuraavat seikat: 
 
1) Lääkeaineen vesiliukoisuutta määritettäessä koe kestää tavallisesti vähintään yhden päivän, kun taas useimmat 
lääkeaineet imeytyvät ruuansulatuskanavasta, tavallisimmin ohutsuolesta, muutaman tunnin aikana. Tämän vuoksi on 
tärkeä tietää myös lääkeaineen liukenemisnopeus veteen. 
 
2) Ruuansulatuskanavan eri osissa olevat nesteet eivät ole puhtaita puskuriliuoksia, vaan ne sisältävät myös entsyymejä, 
fosfolipidejä (esim. lesitiini) ja sappihappoja (esim. natriumtaurokolaatti). Fosfolipidit ja sappihapot muodostavat misellejä 
eli pieniä pallosia, joihin rasvaliukoiset lääkeaineet voivat kerääntyä. Tämä parantaa monien rasvaliukoisten lääkeaineiden 
liukoisuutta suolistossa. Fosfolipidit ja sappihapot toimivat myös pinta-aktiivisina aineina nopeuttaen kiinteiden 
lääkeainehiukkasten kostumista ja liukenemista. Näistä syistä johtuen lääkeaineiden vesiliukoisuutta tutkitaan nykyisin 
myös keinotekoisissa suolinesteissä, ns. biorelevanteissa liuotusnesteissä (biorelevant dissolution media), jotka sisältävät 
puskurisuolojen lisäksi myös pinta-aktiivisia yhdisteitä. Esimerkiksi särkylääkkeenä käytettävän, heikosti happaman 
indometasiinin maksimiliukoisuus kasvoi 7-kertaiseksi ja liukenemisnopeus 3-kertaiseksi, kun ohutsuolen nestettä 
muistuttavaan liuokseen (ruokailun jälkeinen tila; liuoksen pH 5) lisättiin fysiologiset pitoisuudet natriumtaurokolaattia ja 
lesitiiniä (Fagerberg ym. 2010). Vieläkin rasvaliukoisemmalla tolfenaamihapolla vesiliukoisuus kasvoi 50-kertaiseksi ja 
liukenemisnopeus 15-kertaiseksi. Näin suuret muutokset on syytä ottaa huomioon ennustettaessa lääkeaineiden 
imeytymistä. 
 
3) Joskus lääkeainekandidaatille määritetään lääkekehityksen alkuvaiheessa vain sen ominaisliukoisuus veteen tai sen 
vesiliukoisuus kahdessa tai kolmessa erilaisessa puskuriliuoksen pH-arvossa. Jos lääkeaineen pKa on tiedossa tai se voidaan 
arvioida sen rakenteesta, voidaan vesiliukoisuuskuvaajan muoto ennustaa joko yhtälön 4.4.2.4 (heikko happo) tai yhtälön 
4.5.2.3 (heikko emäs) avulla. Nämä yhtälöt eivät kuitenkaan ole tarkkoja kaikissa tilanteissa. Yhtälöitä johdettaessa 
oletettiin, että hapon anionin ja emäksen kationin vesiliukoisuus on ääretön. Ibuprofeenia ja oksikodonia käsittelevissä 
esimerkeissä 4.4.2.2 ja 4.5.2.1 nähtiin, että tämä oletus ei pidä paikkaansa suolanmuodostuksen vuoksi. Lisäksi monilla 
lääkeaineilla yhtälöiden ennustama liukoisuuden nousuvaiheen sijainti ja jyrkkyys poikkeaa varsin paljon kokeellisista 
tuloksista (Bergström ym. 2004). Ibuprofeenille ja oksikodonille yhtälöt ennustivat nousuvaiheen sijainnin ja jyrkkyyden 
varsin tarkasti. 
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4) Oktanoli ei muistuta kovin paljon solukalvon lipidejä, joista tärkeimpiä ovat fosfolipidit. Rasvaliukoisuuden määrityksessä 
onkin käytetty oktanolin sijasta fosfolipideistä koostuvia misellejä. Esimerkiksi Avdeef ja työtoverit (1998) havaitsivat sen, 
että useiden lääkeaineiden anionit ja kationit jakautuivat fosfolipideistä koostuviin miselleihin noin 100 kertaa enemmän 
kuin oktanoliin, kun taas ionisoitumattomat lääkeaineet jakautuivat miselleihin ja oktanoliin suunnilleen saman verran. 
Anionien ja kationien jakautumista miselleihin edistävät fosfolipidien rakenteeseen kuuluvat positiivisesti varautuneet 
(esim. aminoryhmä) ja negatiivisesti varautuneet (esim. fosfaatti) funktionaaliset ryhmät. Tällaiset tulokset antavat 
ajattelemisen aihetta arvioitaessa lääkeaineen rasvaliukoisuuden ja ionisoitumisen vaikutusta solukalvon 
läpäisynopeuteen. 
 
5) Tieteellisestä kirjallisuudesta ja Internet-sivustoilta löytyy joskus samalle lääkeaineelle toisistaan suuresti poikkeavia 
vesiliukoisuuden ja oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen arvoja. Osa eroista johtuu siitä, että eri henkilöiden määrittämät 
arvot poikkeavat yleensä aina toisistaan, etenkin jos käytetyt menetelmät ovat erilaisia. Osa kokeista on mahdollisesti 
suoritettu huolimattomasti ja niiden tulokset ovat virheellisiä. Lääkeaineen oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen määritys 
ei myöskään onnistu aina kunnolla ravistelun aikana syntyvien erikoisten kompleksien ja ioniparien takia. Lisäksi 
käsikirjoihin on koottu virheellisiä tietoja. Esimerkiksi eräässä lääkeainekemian käsikirjassa kerrotaan oksikodonin log P – 
arvoksi luku 0,7. Tämä lukuarvo on sama kuin Pöyhiän ja Seppälän (1994) määrittämä oksikodonin D7.4 – arvo (siis ilman 
logaritmia). Tässä tapauksessa näyttää siltä, että kyseiseen käsikirjaan on poimittu aivan väärä arvo. Turhan usein log P – ja 
log D – käsitteitä käytetään huolimattomasti ja epäselvästi. 
 
Näistä varauksista huolimatta lääkeaineen vesiliukoisuuden ja oktanoli/vesi - jakautumiskertoimen tarkastelu on tärkeä 
perusta farmakokineettiselle ajattelulle. Kirjallisuudesta löytyviä arvoja pitää kuitenkin arvioida aina kriittisesti. Lisäksi 
kannattaa miettiä biorelevanttien liuosten käyttömahdollisuuksia. 
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4.7  Yhteenveto ibuprofeenin ja oksikodonin fysikaaliskemiallisista ominaisuuksista 
 

Ibuprofeenin ja oksikodonin tärkeimmät fysikaaliskemialliset ominaisuudet on koottu taulukkoon 4.7.1, jossa ilmoitetaan 
myös käytetyt lähteet. Muutamia arvoja on pyöristetty lähimpään tasalukuun selvyyden lisäämiseksi. 
 

Lääkeainekemian opiskelussa järkevä tavoite on opetella ennustamaan lääkeaineen fysikaaliskemialliset ominaisuudet 
karkeasti sen rakennekaavaa tarkastelemalla. Esimerkiksi ibuprofeenin rakennekaavaa tarkasteltaessa ajatuksen juoksu ja 
ennustus voisivat olla seuraavanlaiset: 

- Molekyylin koko: pieni orgaaninen lääkeainemolekyyli 
- Rasvaliukoisuutta lisäävät rakenteet: 

o Aromaattinen bentseenirengas (fenyyli) 
o Renkaan 4-hiileen kiinnittynyt alifaattinen hiilivetyketju 
o Renkaan 1-hiilen sivuketjussa oleva alifaattinen metyyliryhmä 

- Vesiliukoisuutta lisäävät rakenteet: 
o Renkaan 1-hiilen sivuketjussa on hapan karboksyylihapporyhmä: sen pKa-arvo on tavallisesti 3-5 

- Yleisnäkemys: Varsin rasvaliukoinen perusrakenne, jossa on kuitenkin heikosti hapan karboksyyliryhmä 
- Ennustukset: 

o Pääosin ionisoitumattomana happona mahassa (pH 1-3) ja pääosin negatiivisesti varautuneena 
ionina eli anionina plasmassa (pH 7,4) ja ohutsuolessa (pH 5-7) 

o Ionisoitumattoman ibuprofeenin log P saattaa olla varsin suuri ja sen ominaisliukoisuus veteen (S0) 
varsin pieni 

 
Taulukko 4.7.1. Ibuprofeenin ja oksikodonin fysikaaliskemialliset ominaisuudeta 

 
Yhdisteen nimi 
 

 
Ibuprofeeni 

 
Oksikodoni 

 
Rakennekaava 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Molekyylikaava 

 
C13H18O2 

 
C18H21NO4 

 
Molekyylipaino 

 
206.3 

 
315.4 

 
pKa 

 
4.4 (happo, 25°C; Avdeef ym. 1998) 

 
8.5 (emäs, 37°C; Jolliffe ja Ahmad 1971) 

 
log P 

 
4 (25°C; Avdeef ym. 1998) 

 
1.6 (ACD Labs – ohjelma) 

 
log PA- 

 
0 (25°C; Avdeef ym. 1998) 

 
– 

 
log PBH+ 

 
– 

 
-1.5 (ACD Labs – ohjelma) 

 
log D7.4 

 
1.2 (25°C; Avdeef ym. 1998) 

 
0.21 (37°C; Plummer ym. 1990) 

-0.15 (37°C; Pöyhiä ja Seppälä 1994) 
 
S0 (mg/ml) 

 
0.05 (25°C; Avdeef ym. 2000) 

 
0.5 (37°C; arvioitu aineistosta Kuo ym. 1989) 

 

Kokeellisesti määritetty 
vesiliukoisuus  
pH:n funktiona 
 
Polaarinen pinta-ala 
 

 
Kuva 4.4.2.1 (25°C; Avdeef ym. 2000) 

 
 
 

37 Å2 (www.drugbank.ca) 

 
Kuva 4.5.2.1 (37°C; Kuo ym. 1989) 

 
 
 

59 Å2 (www.drugbank.ca) 
a Lyhenteet: pKa – happovakion kymmenkantaisen logaritmin vastaluku (se puskuriliuoksen pH, jossa puolet liuenneesta yhdisteestä on 
ionisoitunut); log P – ionisoitumattoman yhdisteen oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen kymmenkantainen logaritmi; log PA- – haposta 
syntyneen anionin oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen kymmenkantainen logaritmi (tarkasti ottaen pitäisi puhua anionin ja 
puskuriliuoksessa olevan kationin muodostamasta ioniparista); log PBH+ – emäksestä syntyneen kationin oktanoli/vesi – 
jakautumiskertoimen kymmenkantainen logaritmi (tarkasti ottaen pitäisi puhua kationin ja puskuriliuoksessa olevan anionin 
muodostamasta ioniparista); log D7.4 – yhdisteen oktanoli/vesi – jakautumiskertoimen kymmenkantainen logaritmi vesiliuoksen pH:n 
ollessa 7.4; S0 – yhdisteen ominaisliukoisuus veteen eli ionisoitumattoman yhdisteen maksimiliukoisuus veteen. 
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Oksikodonin rakenne on selvästi monimutkaisempi kuin ibuprofeenin rakenne. Oksikodonia voidaan tarkastella esimerkiksi 
seuraavasti: 

- Molekyylin koko: melko pieni orgaaninen lääkeainemolekyyli 
- Rasvaliukoisuutta lisäävät rakenteet: 

o Aromaattinen bentseenirengas ja siihen liittyneet muut hiilestä ja typestä koostuvat renkaat 
o 3-Hiileen kiinnittynyt metoksiryhmä (tavallaan eetterirakenne) 
o 17-Typpeen kiinnittynyt metyyliryhmä 

- Vesiliukoisuutta lisäävät rakenteet: 
o 17-Typpi kuuluu emäksiseen tertiaariseen aminoryhmään: sen pKa-arvo on tavallisesti 8-10 
o 6-Hiili ja siihen liittynyt happi muodostavat karbonyyliryhmän (ketoni) 
o 14-Hiileen kiinnittynyt hydroksyyliryhmä: alifaattinen hydroksyyliryhmä on yleensä erittäin heikko 

happo (pKa-arvo noin 14), joten se ei ionisoidu fysiologisella pH-alueella 
o 4- ja 5-Hiilien välillä oleva happisilta lisää vesiliukoisuutta, jos sitä verrataan sellaiseen 

rakenteeseen, jossa hapen tilalla on hiili  
- Yleisnäkemys: Rakenteessa on sekä rasvaliukoisuutta että vesiliukoisuutta lisääviä rakenteita; vesiliukoisiin 

ryhmiin kuuluu heikosti emäksinen aminoryhmä 
- Ennustukset: 

o Pääosin positiivisesti varautuneena ionina eli kationina kaikissa elimistön nesteissä 
o Ionisoitumattoman oksikodonin log P ei ehkä ole erityisen suuri eikä sen ominaisliukoisuus veteen 

(S0) erityisen pieni 
 
Farmakokinetiikan opiskelussa suuri ja mielenkiintoinen haaste on oppia selittämään lääkeaineen imeytymiseen, 
jakautumiseen, aineenvaihduntaan ja erittymiseen liittyviä ilmiöitä lääkeaineen fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien 
pohjalta.  
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Vinkit: Näpäytä sivulla näkyvää rakennekaavaa, jolloin varsinainen 3-ulotteinen rakennekaava aukeaa uuteen ikkunaan. 
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