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Tarkemmat inhibition mekanismit ja vaikutukset entsyymiaktiivisuuteen 

1. Kilpaileva palautuva inhibitio: Substraatti (S) ja inhibiittori (I) kilpailevat samasta sitoutumispaikasta 

entsyymin (E) aktiivisessa keskuksessa. Inhibiittorin muodostama kompleksi (EI) ei ole aktiivinen, eikä 

tuotetta (P) synny. Tämän vuoksi substraattia lisäämällä voidaan teoriassa palauttaa entsyymin 

maksimaalinen nopeus. Michaelis-Mentenin kaavassa inhibiittorivakio Kic kuvaa sitä inhibiittorin pitoisuutta, 

joka nostaa entsyymireaktion näennäisen Km-arvon kaksinkertaiseksi ja siksi laskee reaktion nopeutta. 

Kaavassa Kic = I, ja Km:n kertoimeksi tulee siten 2, ja S:n ollessa pieni, v lähestyy arvoa Vmax / 2. 

 

2. Unkompetitiivinen inhibitio: tässä tilanteessa inhibiittori sitoutuukin entsynymin ja substraatin 

kompleksiin (ES) ja siten vähentää tuotetta muodostavan entsyymin määrää. Inhibiittorin sitoutuminen on 

palautuvaa, mutta tapahtuu entsyymissä johonkin muuhun kohtaan kuin aktiiviseen keskukseen. Siksi 

substraatin lisääminen ei palautakaa reaktion maksiminopeutta. Ei ole suoraan intuitiivista, että Km laskisi 

mutta joka tapauksessa reaktionopeus v alenee suhteessa enemmän. Inhibiittorivakio Kiu kuvaa sitä 

inhibiittorin pitoisuutta, jolla reaktionopeus puolittuu. 

  

3. Palautumaton (irreversiibeli) inhibitio: Irreversiibelissä inhibitiossa inhibiittori ei enää vapaudukaan 

entsyymin aktiiivisesta keskuksesta, koska entsyymi on muodostanut siitä reaktiivisen metaboliitin (EI'). Osa 

metaboliitista voi reagoida entsyymin proteiinirakenteen kanssa ja inaktivoi sen pysyvästi (Einact).  

Reaktionopeudelle ei voida kehittää omaa yhtälöään kuten muissa inhibitiomalleissa, mutta sen sijaan 

entsyymin inaktivaationopeus (kinact) ja sen nopeusvakio (KI) voidaan määrittää.  

  

 



Irreversiibeli inhibitio on sitä voimakkaampaa, mitä pitemmän aikaa inhibiittori on tekemisissä entsyymin 

kanssa. Tästä syystä kirjallisuudessa tavataan epätarkempaa termiä ajasta riippuva inhibitio (time-dependent 

inhibition), jolla voi olla muitakin selityksiä (esim. reaktiossa vähitellen syntyvä metaboliitti onkin varsinainen 

reversiibeli inhibiittori). Erittäin tiukasti sitoutuvia, reversiibeleitä inhibiittoreita saattaa olla vaikea erottaa 

palautumattomasta inhibitiosta, koska EI-kompleksin purkautuminen vie kauan. Toinen vaikeasti tulkittava 

tapaus on, jos entsyymireaktion tuote (P) onkin varsinainen inhibiittori. Se ei tartu kovalenttisesti entsyymiin, 

mutta voimakas inhibitio voidaan havaita vasta myöhemmin kun tuotetta P on muodostunut riittävästi. 

4. Huomioitavaa: Usein havaitaan ns. sekamuotoista inhibitiota (mixed-type inhibition), missä inhibiittori voi 

sitoutua sekä vapaaseen entsyymiin (E, kompetitiivinen) että entsyymin ja substraatin kompleksiin (ES, 

unkompetitiivinen). Substraatti voi myös inhiboida omaa metaboliaansa (autoinhibitio), jos substraatin 

pitoisuudet ovat hyvin suuret ja jos entsyymin taskuun mahtuu kaksi substraattia. Tätä onkin havaittu 

kiteyttämällä CYP3A4- ja CYP2D6-entsyymejä ja kokeellisesti joillakin muillakin entsyymeillä. Kaiken kaikkiaan 

inhibitiomekanismien ja –vakioiden tarkka määritys on vaativaa työtä.  

 

Transportterien kineettisten arvojen ja yhteisvaikutusten määrityksestä 

Käytännössä kineettisten arvojen määrittäminen transporttereille on vaikeampaa kuin entsyymeille. 

Entsyymit tuottavat metaboliittia, joka voidaan erottaa substraatista ja mitata tarkasti, joten tarkkojen 

reaktionopeuksien määritys yleensä onnistuu.  

Useimmilla transporttereiden substraateilla on myös passiivista permeaatiota, joka ei riipu transportterista 

eikä kalvon läpi siirtyneestä yhdisteestä voida helposti erottaa näiden reittien osuutta. Tämä johtaa siihen, 

että tekniset pulmat voivat vääristää laskettua siirtonopeutta ja siten Vmax:n ja KI:n arviointia. Lisäksi 

transportterien substraattitasku on yleensä ”piilossa” solukalvossa eikä sen läheisyydessä olevaa substraatti- 

tai inhibiittoripitoisuutta tiedetä tarkasti (katso luku 3.4). In vitro -permeaatiokokeen sekoitusnopeus ja 

kuinka paljon käytetty solulinja ilmentää transportteria vaikuttavat kokeen tuloksista laskettuihin näennäisiin 

kineettisiin arvoihin. Nämä seikat  hankaloittavat todellisten Km- ja KI –arvojen määritystä ja inhibition 

luonteen arviointia. 

Monet transportterien substraateista ja inhibiittoreista kuten syklosporiini ovat epäspesifejä estäen toisia 

transporttereita ja CYP-entsyymejä (luku 4). Lisäksi lääkeaineiden puhdistumareiteissä on eroja. Siksi tulee 

olla varovainen tutkittaessa yhteisvaikutusten mekanismeja. Esimerkiksi siklosporiinin tiedetään estävän 

CYP3A4-entsyymiä ja atorvastatiinin metaboloituvan suurelta osin CYP3A4-entsyymin kautta. Voisiko luvussa 

19.4 kuvattua yli 10-kertaista atorvastatiinin altistumista sitten selittää sillä, että siklosporiini estää 

atorvastatiinin metaboliaa? Tätä ajatusta testattiin yhteisvaikutuskokeessa: CYP3A4:n toiminta estettiin 

itrakonatsolilla, joka ei inhiboi SLCO-transporttereita – tällöin atorvastatiinin AUC-arvo vain kolminkertaistui. 

Siksi suurin syy yli 10-kertaiseksi kohonneeseen altistumiseen syklosporiinin ja atorvastatiinin yhtaikaisessa 

käytössä näyttäisi olevan influksitransportterin inhibitio.  

On huomattava, että suun kautta annetut inhibiittorit imeytyvät itsekin systeemiseen verenkiertoon ja 

muihin kudoksiin. Koska yhteisvaikutuksia havainnoidaan tavallisesti AUC-arvojen avulla, ne ovat alttiita 

myös muissakin kuin kohdekudoksessa tapahtuvalle inhibitiolle, jos inhibiittoreiden pitoisuudet niissä vain 

ovat riittävän suuret. Siitä syystä kuvan 19.5.2 digoksiinin AUC-arvoon ja sen tulkintaan vaikuttaa lisäksi 

ABCB1:n esto, paitsi suolessa, myös maksassa ja munuaisessa. Jos näissäkin kudoksissa todella tapahtuu 

inhibitiota, digoksiinin plasmapitoisuus kohoaa edelleen. Syynä on digoksiinin eliminaation hidastuminen, 

koska maksan ja munuaisen apikaalisella solukalvolla oleva ABCB1 erittää digoksiinia sappeen ja virtsaan. 


