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INDUKTIO 

Lääkeaineenvaihdunnan induktion kannalta tärkeimpiä sensoreita ovat maksassa ja suolistossa ilmenevät 

monia vierasaineita sitovat tumareseptorit CAR (constitutive androstane receptor) ja PXR (pregnane X 

receptor) sekä muissakin kudoksissa esiintyvät aromaattisia hiilivetyjä tunnistava AhR (aryl hydrocarbon 

receptor) ja solun hapetus-pelkistystasapainolle herkkä Nrf2 (NFE2-related factor-2). Ne toimivat 

pääpiirteiltään samalla tavalla: 

 

1. Sensorit ovat solulimassa inaktiivisina komplekseina mm. lämpöshokkiproteiineihin kompleksoituina. 
2. Kun vieraan kemikaalin pitoisuus solun sisällä kasvaa, kemikaali aktivoi sensorin. Aktivaatio tapahtuu joko 

suoraan kemikaalin sitoutuessa sensorin taskuun (AhR, CAR, PXR) tai epäsuorasti muuttamalla 
sensoriproteiinin fosforylaatiota (AhR, CAR) tai em. kompleksin hapetustilaa (Nrf2). 

3. Soluliman kompleksi hajoaa, sensori vapautuu ja siirtyy tumaan, jossa kohdegeenien luenta tapahtuu. 
4. Tumassa sensori muodostaa dimeerin oman partnerinsa kanssa, jota tarvitaan sitoutumiseen DNA:han. 

Dimeeriparit ovat Ahr-Arnt, CAR-RXR, PXR-RXR ja Nrf2-Maf. 
5. Dimeerit tunnistavat kohdegeeniensä säätelyalueelta oman sitoutumissekvenssinsä ja tarttuvat siihen.  
6. Geeneihin tarttuneet sensorit houkuttelevat paikalle luentaa kiihdyttäviä proteiineja, koaktivaattoreita.  

Uutta lähetti-RNA:ta syntyy ja monen entsyymin ja transportterin määrä kohoaa. 
7. Lääkeainemetabolian ja -kuljetuksen kokonaiskapasiteetti kasvaa. 

  

Tämä transkription aktivaatio on tärkein mekanismi, jolla lääkeaineet voivat kiihdyttää omaa ja toisten 

lääkkeiden metaboliaa. Muitakin mekanismeja on kuvattu yksittäisten entsyymien ja transporttereiden 

kohdalla, ja niiden farmakokineettisestä merkityksestä ei ole juuri tietoa. Esimerkiksi etanoli on CYP2E1:n 

substraatti, joka sitoutuessaan entsyymiin lisää sen stabiilisuutta. Näin pitempiaikainen altistuminen johtaa 

CYP2E1:n määrän kasvuun. Griseovulfiini lisää CYP2A6:n lähetti-RNA:n stabiilisuutta ja syntyvän entsyymin 

määrää. Joillakin transporttereilla (ABCC2, SLC10A1) on havaittu, että proteiinikinaasien aktivointi voi lisätä 

transportterien aktiivisuutta ja lääkeaineiden kuljetusta, mikä johtunee transporttereiden siirtymisestä solun 

sisäisistä varastorakkuloista solukalvolle. 

Jokainen sensori kykenee tunnistamaan hyvin monia rakenteeltaan erilaisia lääkeaineita ja muita yhdisteitä 

(Taulukko 6). Aivan kuten CYP-entsyymeillä, myös sensorien taskussa (AhR, CAR, PXR) on enimmäkseen 

hydrofobisia aminohappoja ja siksi sitoutuminen ei ole kovin spesifiä tai voimakasta. Jotkut lääkeaineet voivat 

lisäksi aktivoida tai sitoutua useampaan sensoriin: esimerkiksi oltipratsi aktivoi sekä CAR:n että Nrf2:n, ja 

klotrimatsoli sitoutuu sekä PXR- että CAR-reseptoreihin. 

Yhdisteiden kyvyssä aktivoida sensoreita on hyvin suuria eroja eri eläinlajien välillä. Esimerkiksi ihmisen PXR 

aktivoituu tehokkaasti rifampisiinilla ja klotrimatsolilla, muttei kovinkaan hyvin steroideilla kun taas hiiren 

PXR:n profiili on vastakkainen (Kuva). Vastaavia lajieroja tunnetaan muillakin sensoreilla. Nämä erot johtuvat 

siitä, että yhdisteitä sitovat alueet ovat vain noin 75 % samanlaisia eri lajien välillä ja sensorin taskun 

ominaisuudet vaihtelevat suuresti. 

 



 

Kuva. PXR-reseptorin lajieroja. Ihmisen (harmaa palkki) ja hiiren (musta palkki) PXR-reseptorit aktivoituvat 

eri ligandeilla. Monet lääkeaineet aktivoivat mieluummin ihmisen PXR:n kun taas hiiren PXR on herkempi 

erilaisille steroideille. Vignati ym. Toxicology 199(1):23, 2004. 

 

Kukin sensori pystyy säätelemään monia kymmeniä geenejä, joista taulukkoon 6 on kerätty vain parhaiten 

tunnettuja esimerkkejä. Kohdegeenien suuri lukumäärä johtuu siitä, että sensorit pystyvät tunnistamaan 

useampia toisiaan muistuttavia DNA-sekvenssejä eri geenien säätelyalueilla. Lisäksi yhdessä geenissä voi olla 

useamman kuin yhden sensorin sitoutumispaikka: esimerkiksi CYP2A6- ja UGT1A1-geenejä aktivoivat AhR, 

CAR, PXR ja Nrf2, kun taas CYP2B6- ja CYP3A4-geenit aktivoituvat samoja sitoutumispaikkoja käyttävien 

CAR:n ja PXR:n avulla. 

Muutkin tumareseptorit kuin CAR ja PXR voivat aktivoitua elimistön omilla tai vierailla aineilla ja siten 

vaikuttaa lääkeaineenvaihduntaan (Taulukko 6). Maksan sappihapot aktivoivat tumareseptori FXR:n, minkä 

seurauksena sappihappoja kuljettavien transporttereiden (ABCC4, ABCB10) ja konjugoivien entsyymien 

(UGT2B4, SULT2A1) määrät nousevat ja sappihappopitoisuudet normalisoituvat. Tumareseptori PPARa sitoo 

vapaita rasvahappoja ja indusoi mm. UGT1A9- ja UGT2B4-entsyymeitä. Elimistön omat ja synteettiset 

glukokortikoidit aktivoivat oman reseptorinsa (GR) kautta monen CYP-entsyymin ilmenemistä joko suoraan 

tai epäsuorasti lisäämällä CAR:n ja PXR:n määrää.  

Sensorien aiheuttama induktio voi johtaa muutoksiin lääkkeiden farmakokinetiikassa, tehossa ja 

haittavaikutuksissa. Lievän masennuksen hoitoon käytetty mäkikuisma aiheuttaa useita 

lääkeaineinteraktiota, jotka johtuvat kasvin sisältämän hyperforiinin sitoutumisesta PXR:iin ja sen 

seurauksena kiihtyneestä CYP3A4:n katalysoimasta lääkeainemetaboliasta. Fenobarbitaali puolestaan aktivoi 

tumareseptori CAR:in, mikä kiihdyttää mm. UGT1A1-geenin luentaa. Tätä ilmiötä on hyödynnetty Crigler-

Najjar –syndroomasta kärsiviä vastasyntyneitä: elimistöön kertynyttä bilirubiinia eliminoidaan lisäämällä sitä 

metaboloivan UGT1A1:n määrää. Tupakan savun kemikaalit aktivoivat AhR:n, mikä johtaa maksan CYP1A2:n 

määrän kasvuun ja muutoksiin mm. klotsapiinin ja teofylliinin pitoisuuksissa, mutta myös CYP1A1:n 

induktioon ja siten reaktiivisten metaboliittien syntyyn muissa kudoksissa. 

 

  



Taulukko 6. Lääkeainemetaboliaentsyymien ja transporttereiden tärkeimmät säätelijät 

Säätelijä Aktivoivia lääkeaineita ja 
muita yhdisteitä 

Tärkeimpiä kohdegeenejä Huomioitavaa 

HNF4 Ei tunnettuja aktivaattoreita CYP2A6, CYP2C, CYP2D6, 
CYP3A, jotkut UGT:t, 
SLC22A:t, SLC10A1, ABCC2, 
ABCB11 

Tärkeimpiä solutoiminnan 
ylläpitäjiä maksassa ja 
ohutsuolen soluissa 

HNF1 Ei tunnettuja aktivaattoreita CYP2E1, monet UGT-
entsyymit, jotkut SLC22A- ja 
SLCO-transportterit 

Tärkeä solutoiminnan 
ylläpitäjä maksassa 

C/EBP Ei tunnettuja aktivaattoreita CYP2B6 Tärkeä solutoiminnan 
ylläpitäjä maksassa 

AhR Polysykliset aromaattiset 
hiilivedyt, dioksiini, 
omepratsoli 

CYP1A2, UGT1A1, UGT1A6 
CYP1A1, NQO, GST,ABCB1, 
monen SLC-transportterin 
määrä laskee 

Ligandit yleensä litteitä; 
omepratsoli toimii AhR:n 
fosforylaation kautta 
 

CAR Fenobarbitaali, fenytoiini,  
monet pestisidit 

CYP2B6, CYP2C:t, CYP3A4, 
CES, UGT1A1, SULT, ABCB1, 
ABCC2-4, ABCG2, monen 
SLC-transportterin määrä 
laskee 

Suuret lajierot; sekä ligandeja 
että defosforylaation kautta 
toimivia aktivaattoreita 

PXR Rifampisiini, barbituraatit, 
ritonaviiri, karbamatsepiini, 
glukokortikoidit, jotkut 
sappihapot 

CYP3A4, CYP2C, CYP2B6 
UGT1A1, 1A4, 1A6, SULT2A1 
ABCB1, ABCC2-3, monen 
SLC-transportterin määrä 
laskee 

Suuret lajierot; suuri kirjo 
ligandija, PXR:n liganditasku 
suurempi kuin CAR:lla 

Nrf2 Oltipratsi, monet 
antioksidantit kuten 
flavonoidit 

CYP2A6, NQO1, UGT, GSTA1 
ABCB1, ABCC2-3, ABCG2 

Ei ligandia sitovaa taskua, 
vapautuu soluliman 
kompleksin tioliryhmien 
hapettumisen kautta 

GR Glukokortikoidit CYP2B6, CYP2C, CYP3A4 
Tumareseptorit CAR, PXR, 
RXR 

Parantaa yleisesti maksan 
geenien ilmentymistä 

FXR Sappihapot SULT2A1, UGT2B4 
ABCC4, ABCB11, SLCO2A1 

Kolesterolimetabolian 
keskeinen säätelijä 

PPAR Rasvahapot, fibraatit CYP4A, UGT1A9, UGT2B4 Rasva-aineenvaihdunnan 
keskeinen säätelijä 

VDR D-vitamiini, jotkut 
sappihapot 

CYP3A4, CYP2C9, SULT2A1, 
ABCB1 

Solujen erilaistumisen 
säätelijä 

 

  



LAJIEROT 

Lajien välillä on suuria eroja CYP- ja muissakin entsyymeissä. Ihmisen ja koe-eläimen toisiaan vastaavat 

entsyymit voivat hapettaa eri substraatteja, samasta substraatista voi syntyä erilaisia metaboliitteja ja tietty 

lääkeaine voi metaboloitua eri lajeilla kokonaan eri entsyymireittien kautta. Samoin kuljetusproteiinien välillä 

on vaihtelua niiden määrissä, ilmentymisessä ja substraattien profiilissa.  Nämä seikat vaikeuttavat 

eläinkokeiden suunnittelua ja tulosten tulkintaa.  

Ensiksikin eri lajeilla on vaihtelevia lukumääriä lääkeaineiden metaboliaa ja kuljetusta koodaavia geenejä: 

ihmisellä on 57 CYP-geeniä, rotalla noin 90 ja hiirellä noin 100. Geenien vastaavuuksia on usein vaikea 

määritellä: Ihmisellä on vain yksi toimiva CYP2D-perheen jäsen (CYP2D6) kun hiirellä niitä on viisi. Samoin 

ihmisen P-glykoproteiinia (MDR1, ABCB1) vastaa hiirellä kolme erillistä geeniä mdr1a, mdr1b ja mdr2. Toisissa 

geeniperheissä vastaavuus on taas selkeä: ihmisen, rotan ja hiiren CYP1A-perheestä löytyvät vain CYP1A1- 

että CYP1A2-muodot.  

Toiseksi lähisukulaisten entsyymien katalyyttiset ominaisuudet voivat olla kovinkin erilaisia. Esimerkiksi 

ihmisen CYP2A6- ja hiiren CYP2A5-muodot katalysoivat kumariinin 7-hydroksylaatiota tehokkaasti, mutta 

rotan vastaava muoto CYP2A3 hyvin heikosti ja sen Km-arvo on kymmeniä kertoja suurempi. Toinen rotan 

sukulaisentsyymi CYP2A1 tuottaa kumariinista 3,4-epoksidia eikä 7-hydroksylaatiota tapahdu lainkaan. Sama 

substraatti voi metaboloitua tyystin eri entsyymien kautta eri lajeissa: ihmisellä S-varfariini hapettuu 

pääasiassa CYP2C9-entsyymin mutta koiralla CYP2B-ja CYP3A-entsyymien avulla. 

Kolmanneksi nämä geenit saattavat sukulaisuudestaan huolimatta ilmentyä hyvin eri tavoin: rotan CYP2A3 

ei esiinny maksassa vaan keuhkoissa, mutta sen läheisin sukulainen ihmisessä (CYP2A6) ja hiiressä (CYP2A5) 

ilmenee vahvasti maksassa. SLC47A2-transportteria vastaava muoto ei esiinny munuaisessa kuten ihmisellä. 

Muiden, vähemmän tutkittujen metaboliaentsyymien ja proteiinien kohdalla on vastaavia eroja. Jyrsijöillä on 

suurempi joukko erilaisia CES-entsyymeitä ja ne esiintyvät vahvemmin seerumissa kuin ihmisellä. Kuten 

tekstissä on mainittu, tumareseptoreita aktivoivien yhdisteiden laatu vaihtelee etenkin CAR:n, PXR:n ja 

PPARa:n osalta. Nämä suuret lajierot johtunevat lajien evoluutiosta – eläinlajit ovat historiansa aikana 

altistuneet oman ruokavalionsa ja elintapojensa takia kovin erilaisille yhdisteille. Näiden yhdisteiden 

aiheuttama valintapaine lienee johtanut huonosti yhdisteitä metaboloivien (esim. vähäinen puhdistuma, 

runsaasti reaktiivisia metaboliitteja, induktion puute) yksilöiden karsiutumiseen sukuaan jatkavien yksilöiden 

joukosta.  

Lajierot proteiiniin sitoutumisessa ovat joskus merkittäviä ja hankaloittavat lääkeainekandidaatin vapaan 

pitoisuuden ennakointia ja annoksen valintaa ensimmäisiin ihmiskokeissa. 


