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Transdermaalinen lääkeaineiden annostelu on lääkeaineiden annostelua ihon kautta. 

Ihon uloin kerros stratum corneum rajoittaa transdermaalisesti annosteltavaa 

lääkeaineen määrää. Transdermaalista lääkeaineiden annostelua voidaan tehostaa eri 

menetelmin, joista sähköiset menetelmät ovat yksi. Sähköisesti avustetun 

transdermaalisen lääkeaineiden annostelun menetelmiä ovat iontoforeesi, 

elektroporaatio ja elektroinkorporaatio. Näistä iontoforeesille on olemassa jo kliinistä 

käyttöä. 

 

Tässä työssä kerrotaan, mitä on transdermaalinen lääkeaineiden annostelu, ja 

syvennytään sähköisesti avustetun lääkeaineiden annostelun menetelmiin. Työssä 

keskitytään erityisesti siihen mitä ovat sähköisesti avustetun transdermaalisen 

lääkeaineiden annostelun menetelmät iontoforeesi, elektroporaatio ja 

elektroinkorporaatio. Lisäksi kuvataan lyhyehkösti tärkeimmät sähköisesti avustetun 

lääkeaineiden annostelun kliiniset käyttökohteet sekä tutkimuskohteet.  
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1. Johdanto 
 

Lääkeaineiden injektoimiseen liittyy monia riskejä, esimerkiksi infektiot ja verisuonten 

vaurioituminen. Suun kautta annosteltuna ensikierron metabolia rajoittaa 

huomattavasti monien lääkeaineiden hyötysuhdetta, kuin myös kemiallinen 

hajoaminen vatsalaukun ympäristössä. Mikäli lääkeaineita annostellaan 

transdermaalisesti eli ihon kautta, nämä ilmiöt voidaan välttää.  

 

Perusongelma transdermaalisesti tapahtuvassa annostelussa on, että ihon 

homeostaattiset ja suojaavat mekanismit saavat aikaan sen, että ihon uloin kerros, 

stratum corneum, on kehittynyt hyvin tehokkaaksi suojamuuriksi: Stratum corneumin 

rakenne rajoittaa huomattavasti niiden molekyylien määrää, jotka voivat passiivisesti 

kulkeutua ihon läpi. Nykyisin saatavilla olevat transdermaaliset lääkeaineet (mm. 

klonidiini, estradioli, fentanyyli, nikotiini, nitroglyseriini, skopolamiini, testosteroni, 

oksybutiini, ja norelgestromiini/etinyyliestradioli ja estradioli/noretisteroni asetaatti 

yhdistelmätuotteet) ovat kaikki alhaisen molekyylimassan omaavia tuotteita. [1] 

 

Sähköisesti avustettu transdermaalinen lääkeaineiden annostelu (englanniksi 

electrically assisted transdermal drug delivery, EATDD) on laajasti tutkittu menetelmä 

lääkeaineiden ihon kautta tapahtuvaa annostelua varten. Sitä on ekstensiivisesti tutkittu 

peptidien ja hydrofiilisten, happolabiilien tai oraalisesti annosteltuna epästabiilien 

bioteknologian tuotteiden annosteluun. 

Sähköisesti avustetun transdermaalisen lääkeaineiden annostelun menetelmiä ovat 

iontoforeesi, elektro-osmoosi, iontohydrokineesi, elektroporaatio ja 

elektroinkorporaatio. [2]  

 

Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus sähköisesti avustettuun transdermaaliseen 

lääkeaineiden annosteluun. Työssä myös käydään lyhyesti läpi muita transdermaalisen 

lääkeaineiden annostelun avustusmekanismeja, selitetään menetelmän käyttöä 

nykyisin ja tulevaisuudessa, sekä tarkastellaan menetelmän käyttöön liittyviä haasteita.   

 

Aihetta pohjustetaan luvussa 2 jossa kuvaillaan ihon kautta tapahtuvaa absorptiota sekä 

transdermaalista lääkeaineiden annostelua. Luvussa 3 kerrotaan mitä on sähköisesti 

avustettu transdermaalinen lääkeaineiden annostelu ja syvennytään sen menetelmiin. 

Luvussa 4 kerrotaan sähköisesti avustetun transdermaalisen lääkeaineiden annostelun 

kliinisestä käytöstä ja tutkimuskohteista. Luvussa 5 tehdään yhteenveto työssä 

käsiteltävästä aiheesta. Työssä esiintyvien kuvien ja taulukoiden kieli on englanti.
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2. Perkutaaninen absorptio ja transdermaalinen 

lääkeaineiden annostelu 
 

Termi perkutaaninen absorptio eli transdermaalinen absorptio viittaa koko prosessiin, 

jossa lääkeaineita annostellaan tooppisesti ihoon ja käsittää niiden kulkeutumisen 

jokaisen ihon kerroksen läpi ja lopulta imeytymisen kehoon ihon mikroverenkierron 

kautta. Se voidaan jakaa peräkkäisiin vaiheisiin:  

1. lääkeainemolekyylien kerrostuminen ihon uloimpaan kerrokseen, lat. stratum 

corneumiin 

2. molekyylien diffuusio stratum corneumin läpi 

3. molekyylien diffuusio muun epidermiksen läpi 

4. molekyylien kulku läpi papillaarisen dermiksen ulomman osan 

5. molekyylien imeytyminen mikroverenkiertoon myöhäisempää systeemistä 

levittäytymistä varten.  

Koska ihon syvemmät kerrokset läpäisevät melko hyvin liuotettavia aineita, diffuusiota 

läpi stratum corneumin pidetään yleensä varsinaisena lääkeaineiden imeytymistahtia 

rajoittavana tekijänä. [3] Stratum corneumia mallinnetaan usein matemaattisesti 

heterogeenisena kaksiosaisena proteiini- lipidi- kalvona, jossa lipidimatriksi on 

rakenneaineena ja kuolleet keratiini- proteiineja sisältävät solut ovat täyteaineena. 

Lääkeaineet voivat kulkeutua stratum corneumin läpi trasepidermaalisesti tai 

transappendageaalisesti. Transepidermaalinen lääkeaineen stratum corneumin läpäisy 

voi tapahtua solujen välistä eli intersellulaarisesti, tai proteiineja sisältävien solujen 

läpi eli transsellulaarisesti. [4] Transappendageaalinen lääkeaineen imeytyminen 

tarkoittaa lääkeaineen imeytymistä ihokarvojen ja hikirauhasten kautta. Ihokarvojen 

kautta tapahtuvaa imeytymistä kutsutaan transfollikulaariseksi imeytymiseksi ja 

hikirauhasten kautta tapahtuvaa imeytymistä transglandulaariseksi imeytymiseksi. 

 

Transdermaalinen lääkeaineiden annostelu tarkoittaa ihon kautta tapahtuvaa 

lääkeaineiden annostelua. Transdermaalinen lääkeaineiden annostelu on vaihtoehto 

lääkeaineiden annostelulle oraalisesti tai injektiona. Transdermaalinen lääkeaineiden 

annostelu on lääkeaineen paikallista annostelua lääkelaastareiden avulla, jotka iholle 

asetettuina kuljettavat lääkeaineen kehoon ennalta määrättyyn ja kontrolloituun tahtiin 

[5]. 

 

Kaupallisesti saatavilla olevat lääkelaastarit voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

säiliöllisiin (reservoir), matriksisiin ilman säiliötä ja matriksisiin säiliön kanssa. 

Matriksinen lääkelaastari, jossa on silikonisäiliö ja kalvo, on melko uusi innovaatio, 

niin kutsuttu hybridilääkelaastari. Säiliölliset laastarit koostuvat kolmesta 

komponentista: säiliöstä, kalvosta, joka kontrolloi lääkeaineen imeytymistahtia, sekä 
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sidosaineesta. Säiliö sisältää lääkeaineen sekä apuaineet. Matriksisissa 

lääkelaastareissa lääke on sidosaineena. Matriksisten laastareiden yksinkertaisen 

rakenteen takia niiden valmistuskulut ovat alhaisemmat eivätkä ne ole yhtä paksuja 

kuin säiliölliset laastarit. Ohuet laastarit voivat olla kosmeettisesti 

puoleensavetävämpiä potilaita ajatellen. [6] 

 

Lääkelaastarit voidaan jaotella myös kolmeen eri sukupolveen. Ensimmäisen 

sukupolven lääkelaastarit koostuvat pienistä ja varauksettomista lipofiilisistä 

molekyyleistä, jotka voivat kulkeutua passiivisesti ihon läpi terapeuttisen käytön 

kannalta hyödylliseen tahtiin. Esimerkki ensimmäisen sukupolven lääkelaastarista on 

fentanyylin transdermaalinen annostelumekanismi. Toisen sukupolven lääkelaastarien 

toiminta perustuu iontoforeesiin, sonoforeesiin eli ultraäänellä avustettuun 

transdermaaliseen lääkeaineen annosteluun ja kemiallisiin läpäisykyvyn voimistajiin. 

Esimerkki toisen sukupolven lääkelaastareista on sumatripaanin transdermaalinen 

annostelusysteemi. Kolmannen sukupolven tekniikoihin kuuluvat elektroporaatio ja 

mikroneulojen käyttö stratum corneumin läpäisyyn. [7] [8] 
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3. Sähköisesti avustetun transdermaalisen lääkkeiden 

annostelun menetelmät 
 

Toisen ja kolmannen sukupolven lääkelaastareissa hyödynnetään lääkeaineen 

kuljetusta tehostavia menetelmiä, joista tämän kandidaatintyön aiheena olevat 

sähköiset menetelmät ovat yksi. EATDD:n menetelmiä ovat iontoforeesi ja sen 

yhteydessä tapahtuvat elektro- osmoosi ja iontohydrokineesi, sekä elektroporaatio ja 

elektroinkorporaatio. Toisen sukupolven lääkelaastareissa hyödynnetään 

iontoforeesia, ja kolmannen sukupolven lääkelaastareissa on tutkittu käytettäväksi 

elektroporaatiota [8].  

 

Iontoforeesissa varautuneet lääkeaineionit ovat elektrolyyttiliuoksessa ja generoitu 

sähkökenttä pakottaa ionit liikkumaan kohti elektrokemiallista gradienttiaan [2]. 

Elektro-osmoosissa sähkökenttä saa aikaan tilavuusvirtauksen samaan suuntaan kuin 

mihin lääkeaineet liikkuvat sähkökentässä. Iontohydrokineesillä tarkoitetaan 

neutraalien lääkeainemolekyylien kulkeutumista veden virtauksen mukana 

sähkökentässä [4] [9]. Elektroporaatiossa ihoon kohdistetaan transienttisesti korkeita 

jännitteitä, jotka hetkittäin alentavat ihon sähköistä resistanssia ja siten kasvattavat sen 

läpäisevyyttä normaalisti rajoitetusti läpäiseville yhdisteille [2]. 

Elektroinkorporaatiossa kuljetettava aine on kapsuloituna vesikkeleihin, elektrodi 

aseteaan niiden päälle ja tuotetaan pulssi, joka aiheuttaa stratum corneumin rakenteen 

hajoamisen ja päästää lääkeaineet sisään [4].  
 

3.1 Iontoforeesi 
 

Iontoforeesi tarkoittaa menetelmää, jossa sähköisten elektrodien avulla avustetaan 

transdermaalista lääkeaineiden kuljetusta käyttäen pieniä jännitteitä. Elektrodin 

polariteetti on sama kuin lääkeaineionien varaus [10]. Iontoforeesissa lääkeaine 

kulkeutuu ihoon kahdella tavalla: elektroforeesin eli elektromigraation/ 

elektrorepulsion ja elektro-osmoosin avulla [11] [12] [13]. Sähkövirta myös parantaa 

ihon läpäisevyyttä lääkeaineille [14].  Elektro-osmoosia käsitellään myöhemmin 

omassa alaluvussaan. Elektroforeesissa ionit liikkuvat ihon läpi sähkökentän 

vaikutuksen johdosta. Negatiivisesti varatut lääkeaineet kulkeutuvat ihoon katodin 

alla, kun taas positiivisesti varatut lääkeainemolekyylit kulkeutuvat ihoon anodin alla 

[11]. Hikirauhasilla on suuri merkitys lääkeaineen kuljetukselle iontoforeesissa [4].  

Kuva 1 havainnollistaa iontoforeesia. 
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Kuva 1. Iontoforeesi. Iontoforeesissa käytetään elektrodeja avustamaan 

transdermaalista lääkeaineen annostelua. Violetti nuoli kuvaa iontofooreesin 

yhteydessä tapahtuvaa elektro-osmoosia. [11] 

 

Iontoforeesi on pitkään ja laajasti tutkittu menetelmä ja sitä käytetään toisen 

sukupolven lääkelaastareissa. Iontoforeesin ja muiden EATDD:n menetelmien 

käyttökohteista kerrotaan luvussa 4. 

 

3.1.1 Iontoforeesin matemaattinen malli 

 

Nernstin- Planckin yhtälöä käytetään laajasti kuvaamaan kalvon läpi tapahtuvaa ionien 

kuljetusta: 

 

𝐽𝑖 =
−𝐷𝑖𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑥
−

𝑧𝑖𝑚𝐹𝐶𝑖𝑑𝐸

𝑑𝑥
.                           (1) 

Kaavassa zi on ionin valenssi, F on Faradayn vakio, E on elektrostaattinen potentiaali, 

Di on diffusiivisuus, Ci on konsentraatio, m on ionin mobiilisuus ja Ji on ionin virtaus 

yksikössä mol/(cm × s2).  Ionin mobiilisuus saadaan kaavasta 

 

m = 𝐷𝑖/𝑅𝑇 ,        (2) 

 

jossa Di on diffusiivisuus, T on lämpötila ja R on kaasuvakio. 

 

Parempi ymmärrys Nernstin-Planckin yhtälöstä saadaan, kun tarkastellaan ensiksi ei-

elektrolyyttistä ainetta, jossa z = 0. Tällöin Nernstin- Planckin yhtälö yksinkertaistuu 

muotoon 
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𝐽𝑖 =
−𝐷𝑖𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑥
 ,                          (3) 

joka on Fickin ensimmäinen diffuusiolaki. Toisaalta mikäli ionin konsentraatio on 

yhtenäinen koko systeemissä (
𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑥
= 0), Nernstin-Planckin yhtälö yksinkertaistuu 

muotoon 

𝐽𝑖 = −
𝑧𝑖𝑚𝐹𝐶𝑖𝑑𝐸

𝑑𝑥
,           (4) 

joka on yhtälö elektroforeesille. [4]  

 

3.1.2 Iontoforeesissa käytettävä virta  

 

Iontoforeesissa käytetään yleensä jatkuvaa tasavirtaa (DC), tosin kanttiaaltomuotoisen 

virran käyttöä on myös esitetty vaihtoehtona [4]. Joidenkin tutkijoiden mukaan 

pulssimaista aaltomuotoa käytettäessä iho ehtii depolarisoitua sykäysten välissä ja 

palautua normaalitilaan ennen seuraavaa pulssia. Tämä johtuu siitä, että stratum 

corneum toimii kondensaattorina, ja sen polarisaatio voi heikentää tasavirtaa. On 

esitetty, että pulssimuotoinen virta on vähemmän ärsyttävää iholle, jolloin voitaisiin 

käyttää suurempaa virtaa, kun käytetään suuritaajuista pulssimuotoista virtaa. On myös 

esitetty, että pulssimuotoisen virran käyttö voi johtaa ahaisempaan ihon resistanssiin ja 

suurempaan lääkeaineen imeytymispitoisuuteen, mikäli virta pulssin ”on”-tilassa on 

riittävän pieni ja taajuus on tarpeeksi pieni, että iho ehtii depolarisoitua ”off”-tilan 

aikana. [4]  

Zakewski et al. arvioivat iontoforeesia neljälle eri tyyppiselle aaltomuodolle. Käytetty 

aine oli farmaseuttinen kaptopriili, angiostensiininkonvertaasientsyymin inhibiittori. 

Sähköisen stimulaation taajuus oli 10‒50 kHz, pulssisuhde 10‒50 % ja virta 0‒10 mA. 

Käytetyt virran muodot olivat (1) jatkuva tasavirta, (2) pulssimainen eli kanttiaalto, (3) 

trapezoidaalinen ja (4) pulssimainen kaksivaiheinen. Parhaiten jänisten verenpaine 

aleni, kun iontoforeesiin käytettiin pulssimaista eli kanttiaaltoa. Huonoimman tuloksen 

tuotti pulssimainen kaksivaiheinen (pulsed biphasic) aaltomuoto. [15] Kuva 2 esittää 

iontoforeesissa käytettyjä virran muotoja. 

Tutkimuksessa, jossa käytettiin vaihtovirtaa (AC), virtaukset olivat lineaarisia vain 50 

% positiivisten puolijaksojen ajan. Taajuus (2.5‒2000 Hz) ei vaikuttanut tutkimuksessa 

käytettyjen pienten molekyylien kujetukseen [4]. AC-virran käyttö voi merkittävästi 

pienentää ihon sähköistä resistanssia ja virtausten vaihtelevuus neutraaleilla 

lääkeaineilla voi olla pienempää kuin perinteisellä tasavirralla [16]. 
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Kuva 2. Sähkövirran muotoja, joita on käytetty iontoforeesiin ja sen tutkimiseen [15]. 

 

Koska ihon kuljetuskanavat ovat virtariippuvaisia, virran kasvu johtaa kasvuun 

lääkeainemäärän kuljetuksessa. Maksimaalinen ihmisen ihon sietämä virta kasvaa 

elektrodien pinta alan mukana nonlineaarisesti. [4] Yleisesti ottaen 0,5 mA/cm2 

pidetään suurimpana virtatiheytenä, jota suositellaan käytettävän ihmisen ihoon 

riippumatta käytettävästä pinta-alasta [4][17]. 

Virran tiheys, jota iontoforeesissa käytetään, vaihtelee yleensä välillä 17 µA/cm2‒0,5 

mA/cm2 [11]. Konventionaalinen iontoforeesissa käytettävä tasavirta on 0,2 mA [16]. 

Iontoforeesissa käytettävät jännitteet ovat joitakin kymmeniä voltteja [15]. 

 

3.1.3 Iontoforeesin käyttöön vaikuttavia tekijöitä 

 

Iontoforeesin käyttöön vaikuttavat virran suuruus ja pinta- ala jolle virta kohdistetaan, 

virran muoto (AC, DC vai pulssimuotoinen), lääkeaineen fysikaalis- kemialliset 

ominaisuudet (varaus, koko, rakenne, lipofiilisuus), liuoksen ominaisuudet 

(lääkeaineen konsentraatio, pH, ionivahvuus ja viskositeetti), sekä biologiset tekijät 

(millaista ihoa käytetään, dermaalisen verisuoniston rakenne) [4]. 

Yleisesti pienet ja hydrofiiliset aineet kulkeutuvat iontoforeesissa nopeampaan tahtiin 

kuin suuremmat, lipofiiliset aineet. Tämä sääntö ei ole eksklusiivinen, sillä suuria 

molekyylejä, kuten peptidejä, voidaan annostella iontoforeettisesti. Samaan tapaan 
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joidenkin varsin lipofiilisten lääkeaineiden iontoforeettinen annostelu on mahdollista 

(esimerkiksi treprostiniili jonka oktanoli/vesi- jakautumiskerroin on 4).  

Lääkeaineen konsentraatio on yksi iontoforeesissa vaikuttava tekijä. Vaikka joissain 

tapauksissa konsentraation ja virtauksen suhde on lähes lineaarisesti kasvava, niin 

useimmiten virtaus saavuttaa saturaation jossain vaiheessa.  

Liuoksen pH on ensisijaisen merkittävä tekijä iontoforeesissa, sillä se määrää yhdisteen 

ionisaation. Henderson-Hasselbach-yhtälön mukaisesti voidaan heikoille hapoille 

laskea ionisaatio-osuus (tai isoelektrinen piste, kun yhdisteessä on monia heikkoja 

happo- tai heikkoja emäsryhmiä), kun pKa ja pH tunnetaan. Käytännössä pH tulee 

asettaa ja sitä tulee kontrolloida tarkoin, huolehtien myös ihon pysymisestä ehjänä. [11]  

HEPES- puskuriliuosta käytetään usein iontoforeettisessa tutkimustyössä, sillä sillä on 

hyvä puskurointikyky pH:n ollessa 7,4, [4] ihmisveren normaalin pH vaihdellessa 

rajoissa 7,35‒7,45. pH:n kasvattaminen vaikuttaa heikosti emäksisen aineen 

iontoforeesiin kahdella vastakkaisella tavalla: kun lähestytään lääkeaineen p𝐾𝑎:ta, 

elektromigraatio alkaa heiketä; toisaalta korkeammilla pH:n arvoilla (> 6,5‒ 7) 

elektro-osmoosi (jota käsitellään kappaleessa 4.1.2.) alkaa vaikuttaa, kun kalvo on 

täysin ionisoitunut [1]. 

Iontoforeesissa elektrodimateriaalien tulee välttää veden ionisaatiota [10]. Veden 

ionisaatio on ei- toivottua kahdesta syystä: anodilla syntyvät protonit kilpailevat 

lääkeaineen kanssa varauksen kuljettamisesta ja voivat merkittävästi vähentää 

lääkeaineen kulkeutumista, ja toiseksi anodille syntyvä alhainen pH voi johtaa 

happovaurioihin iholla [1].  Ag/AgCl-elektrodipari on muun muassa tästä syystä 

käyttökelpoinen iontoforeesiin [1][18]. Ag/AgCl on käyttökelpoinen myös sen 

biokompatibiilisuuden ja reversiibeliyden ansiosta [18]. 

Ionivahvuuden lisääminen liuoksessa vähentää lääkeaineen kulkeutumista, kun ionit 

kilpailevat lääkeaineen kanssa virrasta. Koska monet lääkeaineet, kuten peptidit ovat 

hyvin potentteja, niitä annostellaan alhaisessa konsentraatiossa, joten pienikin määrä 

additiiveja voi vaikuttaa negatiivisesti niiden kuljetukseen. Viskositeetin kasvu 

liuoksessa voi heikentää lääkeaineen kuljetusta, sillä se voi heikentää lääkeaineen 

mobiliteettiä. [4] 

Useimmille lääkeaineille iontoforeettiseen kuljetukseen vaikuttaa se, millaista ihoa 

käytetään. Litiumilla saatiin lähes identtiset tulokset, kun käytettiin ihmisen, sian ja 

jäniksen ihoa. Kuitenkin monilla lääkeaineella on monimutkainen rakenne ja ne voivat 

vuorovaikuttaa ihon kanssa monin tavoin. Näin ollen niiden iontoforeettisen 

annostelun profiilia tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Dermaalisen verisuoniston 

rakenne määrää verenkiertoon ja ihonalaiseen kudokseen absorboituvan lääkeaineen 

määrän. [4] Ihon karvoitus ja hikirauhasten määrä vaikuttavat iontoforeesiin, sillä 
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iontoforeettinen lääkeaineen kulkeutuminen tapahtuu pääasiassa näiden kanavien 

kautta [11] [4].  

 

3.1.4 Elektro-osmoosi 

 

Jos jännite-ero asetetaan varatulle, huokoiselle kalvolle, tapahtuu tilavuusvirtaus, jota 

kutsutaan elektro-osmoosiksi, samaan suuntaan kuin vastaionien virtaus. Kyseessä ei 

ole diffuusio, ja ilmiö tapahtuu riippumatta konsentraatiogradienteista [4]. Vastaioni 

tarkoittaa ionia, jonka varaus on vastakkainen kalvon ionien kanssa [14]. Koska iho on 

permselektiivinen kalvo, jolla on negatiivinen varaus fysiologisessa pH:ssa, vastaionit 

ovat yleensä kationeja ja elektro-osmoottinen virtaus tapahtuu anodilta katodille, 

voimistaen positiivisesti varattujen (kationisten) lääkeaineiden virtausta [4]. Stratum 

corneumia kuvataan usein kationi-permselektiiviseksi kalvoksi.  Eniten epidermiksen 

läpi kulkeutuvan kationin, Na+, siirtoluku on 0,6, mikä on yli kaksi kertaa Cl−-ionin 

siirtoluku, siis kationit liikkuvat epidermiksen läpi helpommin kuin anionit. [4]  

Elektro-osmoottisen virtauksen teoreettinen selitys liityy epätasapainon 

termodynamiikkaan [4] [14]. Intuitiivisesti elektro- osmoottista virtausta voi 

visualisoida tapahtuvaksi, koska liikkumattovat varaukset kalvolla vaativat vapaasti 

liikkuvien varausten virtausta säilyttääkseen elektroneutraliteetin kalvolla [4]. Ensiksi 

sähkökenttä saa varatun liuoksen liikkumaan, jonka jälkeen liuos vuorovaikuttaa 

negatiivisesti varatun ihon kanssa [14].  

Elektro-osmoosi tapahtuu anodilta katodille, sillä fysiologisten olosuhteiden vallitessa 

iho vetää puoleensa positiivisia ioneja. Näin ollen katodaalinen NaCl-konsentraatio 

kasvaa ja anodaalinen NaCl-konsentraatio pienenee. Tämä elektrokemiallinen 

gradientti johtaa veden virtaukseen anodilta katodille. [18] 

Elektromigraation ja elektro-osmoosin suhteellista osuutta kokonaisvirtaukseen 

iontoforeesissa on hankala määrittää, sillä on vaikeaa järjestää sopivia koeolosuhteita 

[19]. Tutkimuksessa, jossa tutkittiin elektromigraation ja elektro-osmoosin roolia 

iontoforeettisessa lääkeaineen kulkeutumisessa lidokaiinille, kiniinille ja propanolille, 

havaittiin, että elektromigraatio on dominoiva mekanismi, tyypillisesti vastaten n. 90 

% virtauksesta [12]. 

Jos ensisijainen lääkeainetta kuljettava mekanismi iontoforeesissa on elektromigraatio, 

on järkeenkäypä ratkaisu minimoida muiden kuin lääkeaineionien määrä seoksessa. 

Toisaalta, suuremmille (kationisille) lääkeaineille, joiden kohdalla elektro-osmoosin 

rooli on suurempi, strategia voi olla toisenlainen. [12] Tosin tutkimukset ovat 

osoittaneet, että myös elektro-osmoottinen virtaus heikkenee elektrolyytin 

suolakonsentraation kasvaessa, kun elektro-osmoosin roolia iontoforeesissa tutkittiin 

in-vitro aminohapoille ja niiden amino- tai karboksyyliryhmä-estetyille johdannaisille 
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[20]. Kuvassa 3 on esitetty lidokaiinin, kiniinin ja propanolin iontoforeettinen 

kulkeutuminen elektrolyytin läsnä- tai poissaollessa. 

 

Kuva 3. Lidokaiinin, kiniinin ja propanolin iontoforeettinen kulkeutuminen 

elektrolyytin läsnäollessa (A) ja poissaollessa (B) [3]. 

 

Teorian mukaan elektro-osmoosi ei riipu lääkeaineionien koosta, joita ollaan 

annostelemassa, vaan pysyy vakiona, kun taas elektrorepulsio pienenee voimakkaasti 

ionien koon kasvaessa. [19] Sekä teoria että kokeellinen data viittaavat siihen, että 

elektro-osmoottisen kuljetuksen osuus iontoforeesissa kasvaa lääkeaineionien koon 

kasvaessa [14]. Kuva 4 havainnollistaa elektro-osmoosin ja elektromigraation osuuksia 

iontoforeesissa lääkeainemolekyylien koon funktiona teoriassa. Kuvassa 5 on esitetty 

eräs koejärjestely, jolla tutkittiin elektro-osmoosin roolia iontoforeesissa. 
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Kuva 4. Passiivisen [J(passive)], elektrorepulsiivisen [J(e’repulsion], elektro-

osmoottisen[J(e’osmosis] osuus kokonaisvirtauksesta [J(total)] kationisille 

lääkeaineille suhteellisen molekulaarisen koon funktiona teoriassa [19]. 

 

 

Kuva 5. Koejärjestely, jolla tutkittiin elektro-osmoosin roolia iontoforeesissa. Aineet, 

joita kuljetettiin sian ihon läpi donoriliuoksesta reseptoriliuokseen olivat 

aminohappoja ja aminohappojen johdannaisia. Funktiogeneraattorilla tuotettiin 

halutunlainen virta, joka vahvistettiin vakiovirtavahvistimella. Oskilloskoopilla 

tarkkailtiin syötettyä virtaa. Sian iho asetettiin anodin ja katodin väliin. 

Reseptoriliuoksen aminohappopitoisuutta analysoitiin korkean erotuskyvyn 

nestekromatografia-menetelmällä. [20] 
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Elektro-osmoosin avulla on mahdollista kuljettaa anodin kautta neutraaleja 

lääkeaineita, kuten esimerkiksi tyrotropiinia vapauttavaa hormoonia ja mannitolia[14]. 

Neutraalien aineiden kulkeutumista virtauksen mukana elektro-osmoottisesti kutstaan 

myös aihetta käsittelevässä vanhemmassa kirjallisuudessa usein iontohydrokineesiksi 

[4]. Tälle on tässä kandidaatintyössä tehty oma alalukunsa, jossa pyritään selvittämään 

mahdollisimman perusteellisesti mitä termillä tarkoitetaan. 

Elektro-osmoosi voi myös heikentää lääkeaineen kuljetusta [4][14]. Elektro-osmoosi 

vahvistaa lääkeaineionien anodista kuljetusta, mutta heikentää katodista [20][14]. 

Esimerkiksi mannitolin katodaalinen kuljetus oli heikompaa kuin mannitolin 

passiivinen kulkeutuminen karvattoman hiiren ihon läpi [4]. Elektro-osmoottisesta 

virtauksesta johtuen, suurikokoisten anionisten lääkeaineiden (tai negatiivisesti 

varautuneiden proteiinien) iontoforeettinen kuljetus voi olla tehokkaampaa anodilta 

kuin katodilta [4] [14].  

Elektro-osmoottinen virtaus aiheuttaa lisäkomponentin iontoforeesia kuvaavaan 

Nernstin-Planckin yhtälöön. Nyt yhtälö saa muodon   

𝐽𝑖 =
−𝐷𝑖𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑥
−

𝑧𝑖𝑚𝐹𝐶𝑖𝑑𝐸

𝑑𝑥
± 𝐶𝑖ʋ ,        (5) 

jossa ʋ on tilavuusvirtauksen vauhti eli tilavuusvirtaus aika- ja pinta-alayksikköä 

kohden. [4] 

Elektro-osmoottinen virtaus iontoforeesissa riippuu kalvon varauksesta (positiivinen 

vai negatiivinen), varausten konsentraatiosta kalvolla, huokoisuudesta, lääkeaineen 

Stokesin säteestä, sekä ionisesta konsentraatiosta kalvolla. Elektro-osmoosiin viitataan 

usein myös veden siirtolukuna, mikä määritellään mooleiksi kuljetettua vettä 

ekvivalenttistä sähkövirtaa kohden. Vaikka sekä ihmisen iholla, että käsitellyllä 

karvattomalla hiiren iholla elektro-osmootinen virtaus on merkittävää, veden 

siirtoluvun on arvioitu olevan jopa viisi kertaa suurempi ihmisen ihon läpi verrattuna 

karvattomaan hiiren ihoon. [4] 

Iontoforeesia käsittelevässä kirjallisuudessa usein ehdotetaan, että kun ionit liikkuvat 

iontoforeesin aikana, niiden kidevesi saa aikaan osan tai jopa kaiken elektro-

osmoottisen virtauksen, mutta tämä ei selitä elektro-osmoottisen virtauksen suunnan 

kääntymistä vastakkaiseksi kalvon varauksen muuttuessa, ja on osoitettu, että 

kideveden rooli elektro-osmoosissa on merkityksetön [4]. 

 

3.1.5 Iontohydrokineesi 

 

Iontohydrokineesi on termi, joka tulee vastaan erityisesti vanhemmassa iontoforeesia 

käsittelevässä kirjallisuudessa. Iontohydrokineesi ei ole varsinainen erillinen ilmiö 

vaan liittyy elektro-osmoottiseen virtaukseen [4]. Iontohydrokineesillä tarkoitetaan 
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neutraalien lääkeainemolekyylien kuljetusta ihoon veden mukana iontoforeesin 

yhteydessä [4][2][21]. Kun polaariset vesimolekyylit liikkuvat sähkökentässä, ne 

voivat kantaa mukanaan lääkeainemolekyylejä, joilla ei ole varausta. Esimerkiksi 

idoksuridiinin kulkeutuminen anodin alla johtunee sen kulkeutumisesta 

vesimolekyylien mukana [21]. Teorian mukaan natriumionit voivat avustaa tätä veden 

mukana tapahtuvaa lääkeaineen kuljetusta. [9]  

3.1.6 Käänteinen iontoforeesi 

 

Käänteinen iontoforeesi tarkoittaa aineen iontoforeettista uuttamista kehosta, ja se 

perustuu ensisijaisesti elektro-osmoosiin [4]. Tosin varatuille kehon ioneille 

elektromigraatio on myös käänteisessä iontoforeesissa merkittävämpi mekanismi [18]. 

Kuva 6 havainnollistaa käänteistä iontoforeesia.  

 

 

Kuva 6. Käänteisessä iontoforeesissa anioniset lääkeaineionit kulkeutuvat katodille, ja 

neutraalit, sekä kationiset lääkeaineionit ja -molekyylit kulkeutuvat anodille [18]. 

 

Käänteisellä iontoforeesilla voi olla merkittävää diagnostista käyttöä tulevaisuudessa, 

sillä se mahdollistaa ei-invasiivisen biologisten fluidien näytteistämisen. Käänteistä 

iontoforeesia voidaan täten hyödyntää kliinisessä kemiassa siihen, että veren 

näytteistämiselle ei olisi tarvetta. Sen lisäksi että se on noninvasiivinen tekniikka, 

käänteinen iontoforeesi mahdollistaa näytteet, jotka on filtteröity ihon läpi, ja ovat siten 

vapaita pienhiukkasista ja makromolekyyleistä. Käänteistä iontoforeesia on kokeiltu 

glukoosin uuttamiseen ihonalaiskudoksesta, pyrkimyksenä luoda vaihtoehto 

tyypillisesti käytetylle invasiiviselle ja epämiellyttävälle ”fingerstick”- 

näytteistystekniikalle. [4] Käänteisen iontoforeesin tutkimus on johtanut 
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GlucoWatch® G2-biografin kehittämiseen (Cynus Inc., Redwood city, CA) [18]. 

Tuote poistui markkinoilta vuonna 2007 jatkuvien ongelmien vuoksi [18].  

Aikaisissa in vitro-tutkimuksissa, joissa käytettiin karvatonta hiiren ihoa, määrä, joka 

glukoosia saatiin uutettua 2 tunnin iontoforeesin aikana käyttäen virrantiheyttä 0,36 

mA/cm2, oli verrannollinen glukoosin konsentraatioon dermiksen alla. [4] Toisessa 

tutkimuksessa, jossa kohdistettiin iontoforeesi 0,25mA/cm2 60 minuutin ajan ihmisen 

ventraaliseen kyynärvarteen, huomattiin että stratum corneum sisältää jonkin verran 

glukoosia lipidimetabolismin tuloksena. Tästä seuraa, ettei lyhyen aikavälin, 15 min 

tai vähemmän, iontoforeettinen näytteistäminen sovellu veren glukoosipitoisuuden 

arviointiin. Toisaalta, tunnin ajan kestäneen näytteistämisen tuloksia pidettiin 

luotettavina. Katodinen uutto oli tehokkaampaa kuin anodinen, joskin anodilta löytyi 

mitattavia määriä glukoosia. Variaatiota oli yksilöiden välillä, mikä viittaa siihen, että 

spesifinen kalibrointi tarvitaan jokaisen kohdalla erikseen. Käänteistä iontoforeesia on 

glukoosin ohella tutkittu myös mm. maitohapolle. [4] 

Elektro-osmoosiin vaikuttavia tekijöitä käänteisessä iontoforeesissa on tutkittu. Koska 

elektro-osmoottinen virtaus tapahtuu yleensä anodilta katodille, uutto katodisesti on 

tehokkaampaa. Tämä pätee niin kauan kuin iho on negatiivisesti varautunut, eli 

fysiologisen pH:n vallitessa. Kuva 7 havainnollistaa glukoosin näytteistämistä 

käänteisen iontoforeesin avulla anodin tai katodin alla 60 minuutin ajan.  Mikäli pH 

alenee, iho saattaa neutralisoitua, jolloin uutto anodilta voi olla toteuttamiskelpoista. 

Uuton on myös havaittu tehostuvan, kun elektrodikammioiden ionivahvuutta 

vähennetään. Pulssimuotoisen tai periodisesti vaihtelevan virran käyttö ei heikennä 

uuttoprosessin tehokkuutta. Elektro-osmoottista virtausta voidaan tehostaa esimerkiksi 

divalenteilla ioneilla tai EDTA:lla. Mekanismin uskotaan liittyvän ihon negatiivisen 

nettovarauksen modifikaatioon. [4] 

 

 

Kuva 7. Glukoosin näytteistäminen 60 minuutin ajan [4].   
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Kuten tavallisessa iontoforeesissa, myös käänteisessä iontoforeesissa on tutkittu 

mahdollisuutta käyttää pulssimuotoista virtaa, sillä iho mahdollisesti ehtii 

depolarisoitua pulssien välissä mikä helpottaa lääkeaineen uuttoa kehosta [18]. 

Kuvassa 8 on esitetty eri virran muotoja, joita on käytetty käänteisen iontoforeesin 

tutkimiseen. 

 

 

Kuva 8. Virran muotoja, joita on tutkittu käänteiselle iontoforeesille.  

Lepointervallit antavat iholle aikaa depolarisoitua ennen seuraavaa pulssia.[18] 

 

Merkittävä rajoite käänteiselle iontoforeesille on kalibroinnin tarve [18]. Lukuisat 

tekijät vaikuttavat kuljetusprosessiin; erityisesti ihon paksuus, ionien kulkeutumisluku 

ja ihon varaus [18].  Kuivan ihmisen ihon sähköinen resistanssi vaihtelee huomattavasti 

(1‒100 kΩ). Zhu et al. pyrkivät tutkimuksessaan standardisoimaan tämän muuttujan. 

Tutkimuksessa käytettiin sähköistä potentiaalia laskemaan ihmisen ihon sähköinen 

resistanssi kohdearvoon 1,5/3,0 kΩ, mitä seurasi vaihtovirtakenttä, jolla kasvatettiin 

permeanttia kuljetusta. Näin toimien eri ihojen välinen epäkonsistenssi väheni 

verrattuna tasavirran käyttöön [18] [22].  

Endogeenisten ionien kilpailu sähkövarauksesta on yksi tekijä, joka merkittävästi 

rajoittaa käänteistä iontoforeesia. Usein endogeeniset ionit ovat pieniä, jolloin niiden 

mobiliteetti on suuri verrattuna tutkittavaan aineeseen. Siksi tieto tutkittavan aineen 

kulkeutumisluvusta on tärkeä, kun ennustetaan sen soveltuvuutta iontoforeettiseen 

uuttamiseen. Tämän kilpailevan efektin välttämiseksi iontoforeettisissa prosesseissa 

usein käytetään suuren molekulaarisen koon puskuriliuoksia kuten HEPES. [18] Virran 

kasvattaminen johtaa ionisen kuljetuksen kasvamiseen, kunnes saavutetaan saturaatio. 

Kuljetuksen tehokkuuteen voi käänteisessä iontoforeesissa vaikuttaa myös 
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ainemolekyylien vuorovaikutus ihon kanssa. Toisinaan ihoon muodostuu staattinen 

kerros, joka heikentää aineen kulkeutumista. Myös aineen lipofiilisuus ja taipumus 

kiinnittyä proteiineihin vaikuttavat käänteiseen iontoforeesiin. [18] 

 

3.2. Elektroporaatio 
 

Elektroporaatio tarkoittaa transdermaalisen lääkeaineiden annostelun yhteydessä 

tekniikkaa, jossa lyhytkestoisilla, korkeilla jännitepulsseilla avataan ihoon kanavia, 

joita pitkin lääkeainemolekyylit voivat kulkeutua. Elektroporaatiota voidaan käyttää 

yksin tai yhdessä iontoforeesin kanssa. Elektroporaatiota on myös tutkittu 

käytettäväksi transdermaaliseen lääkeaineiden annosteluun yhdessä ultraäänen ja 

kemiallisten läpäisykyvyn voimistajien kanssa. Kuvassa 9 on esitetty virrantiheyden 

funktiona lutenisoivaa hormonia vapauttavan hormonin (LHRH) transdermaalinen 

kuljetus in vitro-olosuhteissa yksin iontoforeesia käyttämällä ja yhdistäen iontoforeesi 

ja elektroporaatio. 

 

 

 
Kuva 9. Lutenisoivaa hormonia vapauttavan hormonin (LHRH) transdermaalinen 

kuljetus in vitro-olosuhteissa ihmisen epidermikseen käyttäen iontoforeesia yksin (■) 

tai sitä edeltävällä 5 ms kestävällä 1000 V:n elektroporaatiopulssilla kohdistettuna 

kuljetuskammioon (transdermaalinen jännite oli paljon pienempi) (♦).  

 

Elektroporaatiota hyödyntämällä on saatu siirrettyä ihon läpi in vitro yli 12 000 Da:n 

moolimassan omaavia biomolekyylejä (hepariini), siten että ne säilyttivät biologisen 

aktiivisuutensa. Elektroinkorporaatiolla, jota käsitellään omassa luvussaan, on saatu 

siirrettyä mikropalloja, joiden halkaisija on 10 nm–45 μm. [23] Kuvassa 10 on esitetty 

aineita, joita on koeolosuhteissa onnistuttu kuljettamaan elektroporaation avulla. 
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Kuva 10. Aineita, joita on saatu kuljetettua ihon läpi elektroporaatiota hyödyntämällä. 

Moolimassan yksikkö on dalton, Da. [23] Taulukosta puuttuvat defibraasi (36 000 Da) 

ja FITC–dextran (40 000 Da), joita on myös onnistuttu kuljettamaan 

elektroporaatiolla. [24] 

 

Elektroporaation avulla ei ole ainoastaan mahdollista kuljettaa paljon lääkeainetta, 

vaan myös tehdä se hyvin lyhyellä viivästysajalla [23]. Elektroporaatiota käytetään 

yleensä mikrobiologiassa unilamellaarisiin fosfolipidi- kaksoiskerroksiin solukalvolla. 

On kuitenkin osoitettu, että elektroporaatiota voi käyttää myös ihoon, vaikka stratum 

corneum pitää sisällään multilamellaarisia, solujen välisiä lipidi- kaksoiskerroksia, 

joissa on vain vähän fosfolipidejä. [4]  

 

3.2.1 Elektroporaation toimintamekanismi 

 

Stratum corneumissa on noin 100 lipidi- kaksoiskerrosta sarjassa [24]. Elektroporaatio 

vaati noin 1 voltin jännitteen yhtä lipidi- kaksoiskerrosta kohden. Elektroporaatio 

käänteisesti permeabilisoi lipidi- kaksoiskerrokset, ja mahdollisesti sähköisen pulssin 

aikana luo tilapäisiä vedellisiä huokosia ihoon. Muodostuvat huokoset lienevät suoria. 

Suorien huokosten, joiden säde on muutamia nanometrejä, muodostuminen on 

energeettisesti suotuisampaa kuin pitkien, korneosyyttejä kiertävien reittien 

muodostuminen. Elektroporaatiota pidetään ei-termaalisena ilmiönä, sillä huokosten 

muodostuminen kalvon uudelleenjärjestäytymisen seurauksena tapahtuu ennen 

merkittävää lämpötilan kohoamista. [4]  

Sarja kokeita kahdella molekyylillä jotka ovat saman kokoisia mutta omaavat eri 

varauksen (kalseiini, 623 Da, varaus -4 ja sulforodamiini, 607 Da, varaus -1) osoittivat 
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että niiden sähköinen käyttäytyminen ja kuljetus olivat konsistenssissa hypoteesin 

kanssa, että vedellisiä huokosia muodostuu ihoon korkeajännitteisten pulssien 

seurauksena [4]. Huokosten uskotaan olevan pieniä (< 10 nm) ja lyhytikäisiä (µs‒s) 

[24]. 

 

Elektroporaatiossa transdermaalinen lääkeaineen kuljetus on osoitettu tapahtuvan 

sarveiskerroksen paikallisilla kuljetusalueilla (LTR), jotka kattavat 0,02‒25% ihon 

pinnasta [24]. Näillä alueilla ihon resistiivisyys on pienimmillään. Korkeajännitteisten 

pulssien aikana pääasiallinen liikkeellepaneva voima lääkeaineioneille on 

elektroforeesi. Todisteena tälle on kulkeutuneen lääkeainemäärän väheneminen 

elektrodien polariteetin vaihtuessa. [24] 

 

Elektroporaatio on tekniikka, jota yleensä käytetään elävien solujen geneettiseen 

manipulaatioon, ja transdermaaliseen tutkimukseen käytettävät välineet ovat hyvin 

samankaltaisia tai jopa samoja. Elektrodit ovat tyypillisesti olleet kaupallisesti 

saatavilla olevissa laitteissa alumiinia. [4]  

Jännitepulssit, joita elektroporaatiossa käytetään ovat tyypillisesti joko 

eksponentiaalisesti heikkeneviä tai kanttiaaltopulsseja. Eksponentiaalisen 

aaltomuodon generaattorille, kondensaattorin jännitteen purkautuminen vastuksen 

kautta noudattaa eksponentiaalisen heikentymisen kaavaa: 

𝑉 = 𝑉0𝑒−𝑡/𝑅𝐶. [4]      (6) 

 

Kaavassa V0 on jännite alussa, e on neperin luku, t on aika, R on generaattorin 

resistanssi ja C on kondensaattorin kapasitanssi. 

 

3.2.2 Elektroporaation käyttöön vaikuttavia tekijöitä 

 

Elektroporaation käyttöön vaikuttavat sähköiset parametrit (pulssin jännite, pulssien 

lukumäärä, pulssien pituus), lääkeaineen fysikaalis‒kemialliset ominaisuudet (varaus, 

molekyylimassa, konformaatio, lipofiilisuus) sekä lääkeainesäiliön formulointi 

(kilpailevat ionit, ionisaatio (pH), viskositeetti) [24]. Avainmuuttujat perkutaanisen 

lääkeaineiden absorption tehostamiselle elektroporaation avulla ovat pulssin jännite, 

pulssien kesto ja pulssien lukumäärä sekä aikaväli pulssien välillä. [4] 

 

Virtausnopeus paranee aina, kun sähköisen pulssin olosuhteet vahvistuvat: kun 

pulssien lukumäärä, jännite tai kesto kasvaa, transdermaalinen lääkeaineen kuljetus 

lisääntyy. Pulssien kasvavan jännitteen ansiosta transdermaalinen virtaus kasvaa. Kun 

pulssin kesto ja pulssien lukumäärä lisääntyvät, lääkeaineiden kuljetus kasvaa usein 

lineaarisesti. Pulssinopeuden lisääminen myös kasvattaa transdermaalista virtausta. 
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Kirjallisuudessa tyypillisesti mainitaan kaksi erilaista pulssittamisen muotoa: 

(i) lukuisia (> 100) lyhytkestoisia (1‒2ms) korkean jännitteen pusseja 

(ii) vähäinen määrä (< 20) pitkäkestoisia (70‒1000ms) keskisuuria pulsseja. 

Eksponentiaalisesti heikentyvien pulssien kohdalla, kun sama kokonaisvaraus välittyi 

ihon läpi, vähäinen määrä pitkäkestoisia pulsseja mahdollisti suuremman 

lääkeainemäärän kuljetuksen kuin useat lyhyet pulssit. [24] 

 

Lääkeaineen kemiallinen koostumus on kriittinen parametri. Ionit lääkeainesäiliössä 

kilpailevat elektroforeettisesta liikkeestä. Siksi säiliökoostumuksen valinnassa ja 

optimoinnissa on otettava huomioon lääkeaineiden ionisaatio (pH), pH:n muutos 

inerttien elektrodien takia (tarvitaanko puskuriliuosta), kilpailevien ionien läsnäolo 

(ionivahvuus ja liuoksen koostumus) ja johtavuus (korkea johtavuus verrattuna ihoon). 

Lääkeaineiuoksen viskositeetin kasvun on raportoitu vähentävän lääkeaineen 

kuljetusta ihoon elektroporaatiossa. [24] 

 

Eräs kriittinen elektroporaation käyttöön vaikuttava tekijä on elektrodien materiaali ja 

muotoilu. Monenlaisia elektrodeja ja lääkeainesäiliösysteemejä on kehitetty in vivo-

applikaatioita varten, mukaan lukien lautaselektrodit nahkapäällysteellä sekä 

meanderielektrodit.  Koska reaktio on erittäin nopea, inerttejä platinaelektrodeja 

parempana vaihtoehtona pidetään aktiivisia hopea/hopeakloridielektrodeja. [24] 

Elektrodien materiaali tulisi olla sellainen, että se voi mukautua välittömään, suureen 

varaustiheyteen ja haitallisia elektrokemiallisia tuotteita ei synny. Homogeenisesti 

sekoitetut hopea/ hopeakloridielektrodit voivat olla paras vaihtoehto. [4]  

 

3.3 Elektroinkorporaatio 

 

Elektroinkorporaatio tarkoittaa tekniikkaa, jossa lääkeainemolekyylit pakataan 

vesikkeleihin, vesikkelit asetetaan iholle ja tuotetaan pulssi, joka ajaa vesikkelit ihoon.  

Elektroinkorporaatiossa käytettävät elektrodit voivat olla joko lautasmallisia 

työntömittaelektrodeja tai meanderielektrodeja. Kestoltaan ja amplitudiltaan sopiva 

pulssi rikkoo stratum corneumin rakenteen sekä vesikkelin kalvon. Mikäli vesikkelit 

ovat huomattavasti suurempia kuin muodostuneet huokoset, vesikkeli jää ihon pintaan 

ja vesikkelin sisältö voi kulkeutua ihoon konsentraatiogradientin, osmoottisen voiman 

tai ylimääräisen Gibbsin energian ansiosta. [25] 

 

Elektroinkorporaatio ei riipu vesikkelin sisällä olevan aineen ominaisuuksista, vaan 

ainoastaan vesikkelin ominaisuuksista. Menetelmä toimii sekä varatuille että 

varauksettomille vesikkeleille. Elektroinkorporaatiossa vaikuttavan vesikkeleitä 

ajavan voiman syytä ei tiedetä, mutta dielektroforeesi (partikkeleille kooltaan yli 
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100nm) ja paine ovat mahdollisia kandidaatteja. [26] Erään tutkimuksen mukaan 

elektrodien tuottama paine pulssittamisen jälkeen voi vaikuttaa mikropartikkelien 

kulkeutumiseen ihon läpi [26].  

 

Dielektroforeesi on mahdollinen selitys elektroinkorporaatiolle. Dielektroforeesi on 

voima FD polasisoituville kappaleille divergentissä sähkökentässä 

𝐹𝐷 = 2𝜋𝑎3𝐾∇|𝐸|2,                                                                       (6) 

 

jossa a on kappaleen halkaisija ja E on sähkökentän voimakkuus. K on dielektrinen 

tekijä, joka kuvaa partikkelin polarisoituvuuden yksikkötilavuutta kohden. K saadaan 

kaavasta 

𝐾 =  𝜀0𝜀1
𝜀2−𝜀1

𝜀2+𝜀1
,        (7) 

jossa 𝜀0 on tyhjiön permittiivisyys, 𝜀1 on aineen keskimääräinen suhteellinen 

permittiivisyys ja 𝜀2 on partikkelin suhteellinen permittiivisyys. [25] 
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4. Sähköisesti avustetun transdermaalisen lääkeaineiden 

annostelun käyttö 
 

Sähköisesti avustettu transdermaalinen lääkeaineiden annostelu on laajasti tutkittu 

menetelmä, ja sille on jo pitkään ollut myös kliinistä käyttöä. Kliinisen käytön kannalta 

tärkeitä asioita ovat menetelmän toimivuus, käytettävyys ja turvallisuus. Iontoforeesi 

on EATDD:n menetelmistä tutkituin, ja myös käänteistä iontoforeesia hyödynnetään 

lääketieteessä. Elektroporaatiolle ja elektroinkorporaatiolle ei ole vielä kliinistä 

käyttöä, vaikka niiden tutkimus on ollut runsasta. Tarvittavat laitteet ovat 

monimutkaisia ja elektroporaation korkeat jännitteet vaativat runsasta panostusta 

turvallisuuteen [27]. 

 

4.1 Sähköisesti avustetun lääkeaineiden annostelun 

käyttö nykyisin 
 

Iontoforeesin avulla voidaan kuljettaa pääasiassa pienikokoisia molekyylejä ihon 

kautta kehoon, kun taas elektroporaatio ja elektroinkorporaatio mahdollistavat 

makromolekyylien kuljettamisen. Käänteisellä iontoforeesilla voidaan tutkia 

elimistössä olevien molekyylien pitoisuuksia. Kuvassa 11 vuodelta 1998 on 

Yhdysvalloissa kaupallisesti saatavilla olleita iontoforeettisia laitteita ja elektrodeja. 

 

Merkittävä iontoforeesin käyttökohde on akuutin muskuloskeletaalisen tulehdustilan 

hoidossa. Dexametasonin iontoforeesi tai fonoforeesi, yleensä yhdessä lidokaiinin 

kanssa, on tyypillinen toimenpide fysiatriaklinikoilla. Sitä käytetään hoitamaan 

paikallisia muskuloskeletaalisia tulehdustiloja, kuten bursiitti, limapussintulehdus, 

niveltulehdus, rannekanavaoireyhtymä ja leukaniveloireyhtymä. [4] 

 

Lidokaiinia on onnistuttu iontoforeettisesti annostelemaan puudutusta varten. 

Lidokaiini on 95 prosenttisesti ionisoitunut fysiologisessa pH:ssa ja sitä voi siten 

annostella iontoforeettisesti positiivisen elektrodin alla [4]. 

 

Fentanyylin iontoforeettinen annostelu hyväksyttiin 2006 Euroopassa keskivaikean tai 

vaikean postoperatiivisen kivun hoitoon [11]. Toisin kuin lidokaiini, jota käytetään 

paikallisesti, fentanyyli vaikuttaa koko kehoon verenkierron kautta [11]. Fentanyyliä 

annostelevaa laitetta koskevat tekniset ongelmat johtivat kuitenkin myyntiluvan 

keskeyttämiseen Euroopan lääkeviraston toimesta tammikuussa 2009 [11]. 
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Eräs iontoforeesin käyttökohde on hyperhidroosin eli liikahikoilun hoidossa. 

Hanaveden iontoforeesin on osoitettu toimivan kämmenien, jalkapohjien ja 

kainaloiden liikahikoilun hoidossa [4]. 

 

Iontoforeettisia laitteita käytetään myös kystisen fibroosin diagnosoinnissa. 30 

minuutin pilokarpiinin iontoforeesi johtaa runsaaseen hikoiluun joka jatkuu noin 15 

minuuttia toimenpiteen jälkeen. Hikeä kerätään tämän jakson ajalta ja analysoidaan sen 

kloridipitoisuus. [4] 

 

 

 

Kuva 11. Yhdysvalloissa kaupallisesti saatavilla olevia iontoforeettisia laitteita ja 

elektrodeja. Kuva on esitetty Anjay K. Bangan kirjassa vuonna 1998. ”I.N.A” 

tarkoittaa ”information not available”. 𝑎 tarkoittaa että laite on kaksikanavainen 

(muuten yksi kanava), 𝑏 tarkoittaa että laite käyttää AC_ virtaa (muutoin DC) ja 
𝑐 tarkoittaa että laite on tarkoitettu käytettäväksi kyynärvarteen tai nilkkaan.  [4] 

 

Asetyylikoliinia ja natriumnitroprussidia on käytetty iontoforeettisesti annosteltuna 

yhdessä laser- dopplerin kanssa mikroverisuonten endoteelistä riippuvaisen ja 
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riippumattoman vasodilaation merkkiaineina [21]. Antibiootteja on iontoforeettisesti 

annosteltu palaneen korvan hoitoa varten [4]. Iontoforeettisesti on myös onnistuttu 

kuljettamaan lukuisia eri syöpälääkeaineta [28]. Iontoforeesia on käytetty ihosyövän ja 

virtsarakon syövän hoidossa [28]. 

 

4.2 Tutkimuskohteita 
 

Insuliinin iontoforeesi on laajasti tutkittu aihe. Eräs ongelma on insuliinin pI, joka on 

5,3 mikä on ihon pI-alueella 4-6. Tämä on ongelma peptidien iontoforeettisessa 

annostelussa [4].  

 

Myös muiden peptidien, kuten esimerkiksi aminohappojen, tyrotropiinia vapauttavan 

hormoonin (TRH), vasopressiinin, LHRH:n ja kalsitoniinin iontoforeettista kuljetusta 

on tutkittu laajasti. Iontoforeesia on tutkittu paljon sellaisten lääkeaineiden käyttöön, 

joiden oraalinen imeytyminen on heikkoa. Tällainen on esimerkiksi buprenorfiini [29]. 

 

Käänteistä iontoforeesia on tutkittu mm. veren sokeripitoisuuden ja lääkeainemäärien 

mittaamiseen. Myös veren ureapitoisuuden mittaaminen munuaisten 

toimintahäiriöiden tutkimiseen on yksi käänteisen iontoforeesin tärkeä tutkimuskohde. 

Epilepsialääke gabapentiinin määrän tarkkailu käänteistä iontoforeesia käyttäen on 

ollut myös tutkimuksen kohteena [29]. 

 

Elektroporaatio alentaa ihon sähköisen resistanssin n. 1 kΩ:iin. Eräät tutkijat pyrkivät 

käyttämään elektroporaatiota yhdessä käänteisen iontoforeesin kanssa uuttamaan 

virtsahappoa. Hyvä korrelaatio saatiin koehenkilön veren virtsahappopitoisuudelle ja 

virtsahappokonsentraatiolle vastaanottavassa liuoksessa. Tutkimus viittaa siihen, että 

elektroporaatiota ja käänteistä iontoforeesia yhdessä käyttämällä voisi olla mahdollista 

määrittää veren virtsahappopitoisuuksia [18] [23]. 

Elektroporaatiota on tutkittu muun muassa LHRH:n ja hepariinin kuljettamiseen. Sitä 

on myös tutkittu DNA:n ja proteiinien kuljettamiseen ihon kautta. Myös esimerkiksi 

fentanyylin kuljettamiseen se olisi selvästi iontoforeesia tehokkaampi menetelmä [30]. 

Elektroporaatiota käytetään laajasti mikrobiologiassa DNA:n kuljettamiseen soluihin. 

 

Iontoforeesin ja elektroporaation yhteiskäytössä iontoforeesi vaikuttaa lääkeaineeseen 

ja elektroporaatio permeabilisoi ihon [4]. Iontoforeesin ja elektroporaation yhteiskäyttö 

voisi mahdollistaa suurten molekyylien kuten terapeuttisten proteiinien ja 

oligonukleotidien kuljetuksen kehoon.  
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5. Yhteenveto 

 

Sähköisesti avustettu transdermaalinen lääkeaineiden annostelu voi olla 

tulevaisuudessa arkipäivää lääkkeiden injektoimisen ja oraalisen annostelun rinnalla. 

Transdermaalisesti annosteltuna lääkeainetta vapautuu tasaisemmin kehoon kuin 

oraalisesti annosteltuna, ja transdermaalisessa annostelussa myös vältetään 

injektoimiseen liittyvät riskit. Sähköisesti avustetun transdermaalisen lääkeaineiden 

annostelun menetelmiä ovat iontoforeesi, elektroporaatio ja elektroinkorporaatio. 

Iontoforeesissa iholle asetetaan elektrodit, joiden kautta varattu lääkeaine kulkeutuu 

elimistöön. Iontoforeesi on EATDD:n menetelmistä tutkituin ja sille on jo runsaasti 

kliinistä käyttöä. Elektroporaatiossa ihon permeabilisoimiseksi käytetään 

korkeajännitteisiä pulsseja. Ihoon muodostuu tällöin huokosia joita pitkin lääkeaineet 

voivat kulkeutua stratum corneumin läpi. Elektroinkorporaatio on muuten samanlainen 

menetelmä kuin elektroporaatio, mutta siinä lääkeaineet asetetaan iholle vesikkeleihin 

pakattuina, jolloin ihoon kohdistetaan jännitepulssi, joka ajaa lääkeaineet ihon läpi. 

Elektroporaation vaatimien monimutkaisten laitteiden takia sitä ei olla vielä onnistuttu 

hyödyntämään kliinisesti. 
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