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LM9a  Uuttumissuhde maksassa ja käsitepari ”rajoitettu/rajoittamaton”  
metabolia tarkemmassa käsittelyssä 

 

Sisällys 
1 Sanallinen tarkastelu 
2 Matemaattinen tarkastelu 

 

1  Sanallinen tarkastelu 
 

Vapaaseen lääkeaineeseen rajoitettu ja rajoittamaton metabolia 
Kun vapaan lääkeaineen osuus plasmassa on varsin pieni (esim. fu < 0,2), pienen uuttumissuhteen rinnalla käytetään usein 
käsitettä (vapaaseen lääkeaineeseen) rajoitettu metabolia (restrictive metabolism) ja suuren uuttumissuhteen rinnalla 
käsitettä rajoittamaton metabolia (non-restrictive metabolism). Seuraavassa tarkastelussa oletetaan, että metabolia 
maksassa on lääkeaineen ainoa eliminaatioreitti ja että vapaa lääkeaine diffundoituu nopeasti plasmasta hepatosyytteihin. 
 

Suuri uuttumissuhde (> 0,7) ja rajoittamaton metabolia 
Kun maksan ”metaboliakoneisto” metaboloi lääkeainetta erittäin nopeasti, vapaan lääkeaineen pitoisuus hepatosyyteissä 
pysyy pienenä ja verestä diffundoituu hepatosyytteihin koko ajan uutta vapaata lääkeainetta. Ääritapauksissa metabolia on 
niin nopeaa, että yhden läpiviennin aikana jopa plasman proteiineihin ja verisoluihin sitoutunut lääkeaine vapautuu ja 
diffundoituu maksasoluihin metaboloitavaksi. Veri puhdistuu lähes täysin yhden läpiviennin aikana (yli 70 %) ja lääkeaineen 
uuttumissuhde maksassa on siten suuri. Uuttumisuhde on suurempi kuin vapaan lääkeaineen osuus plasmassa (fu) ja 
metaboliaa nimitetään rajoittamattomaksi. 
 

Suuren uuttumisuhteen ja rajoittamattoman metabolian yleispiirteet: 
1) Koska maksa metaboloi sekä vapaata että alun perin proteiineihin ja verisoluihin sitoutunutta lääkeainetta, 

keskeinen puhdistuma-käsite on tavallinen maksapuhdistuma (maksan kokonaisplasmapuhdistuma), sillä se 
määrää kokonaisplasmapitoisuuteen perustuvan lääkeainealtistuksen. (Teoreettisesti maksan veripuhdistuma olisi 
vielä parempi, mutta sitä käytetään melko harvoin.) 

2) Maksapuhdistuma on lähes suorassa suhteessa maksan verenvirtaukseen, sillä verenvirtaus rajoittaa lääkeaineen 
syöttönopeutta metaboliakoneistoon ollen metabolianopeutta rajoittava tekijä. Esimerkiksi jos maksan 
verenvirtaus puolittuu esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan seurauksena, maksapuhdistumakin puolittuu ja 
lääkeaineen kokonaispitoisuus plasmassa kaksinkertaistuu esimerkiksi pitkäkestoisen infuusion aikana. 

3) Maksapuhdistuma ei reagoi kovin herkästi metaboliakoneiston tehon muutoksiin, sillä koneistossa on tehoa 
ylimäärin. 

4) Maksapuhdistuma ei reagoi kovin herkästi lääkeaineen fu-arvon kasvuun (esim. toinen lääkeaine syrjäyttää 
proteiinista), sillä sitoutunut lääkeaine ehtii joka tapauksessa purkautua yhden läpiviennin aikana. Toisin sanoen 
lääkeaineen kokonaispitoisuus plasmassa pysyy suunnilleen entisellään, vaikka fu kasvaa. 

5) Sitä vastoin lääkeaineen fu-muutos vaikuttaa vapaan lääkeaineen pitoisuuteen plasmassa. Jos fu kasvaa 
kokonaisplasmapitoisuuden pysyessä ennallaan (edellinen kohta), tarkoittaa se vapaan lääkeaineen eli varsinaisen 
tehoaineen plasmapitoisuuden kasvua, mikä voi olla vaarallista. Matemaattisesti tarkasteltuna vapaan lääkeaineen 
plasmapuhdistuma (CLu) pienenee kokonaisplasmapuhdistuman pysyessä ennallaan ja fu-arvon kasvaessa yhtälön 
7.2.4 mukaisesti: CLu = CL / fu. 

 

Pieni uuttumissuhde (< 0,3) ja rajoitettu metabolia 
Kun maksan metaboliakoneisto metaboloi lääkeainetta hitaasti, lääkeaineen uuttumissuhde maksassa on pieni. Usein 
lääkeaineen uuttumissuhde maksassa on pienempi kuin vapaan lääkeaineen osuus (fu) ja metaboliaa nimitetään rajoitetuksi.  
 

Pienen uuttumisuhteen ja rajoitetun metabolian yleispiirteet: 
1) Koska maksa metaboloi vain plasman vapaata lääkeainetta, keskeinen puhdistuma-käsite on vapaan lääkeaineen 

maksapuhdistuma, sillä se määrää vapaan lääkeaineen plasmapitoisuuteen perustuvan lääkeainealtistuksen. 
2) Vapaan lääkeaineen maksapuhdistuma ei reagoi kovin herkästi maksan verenvirtauksen muutoksiin, sillä 

metabolianopeutta ei rajoita syöttönopeus, vaan metaboliakoneiston teho. 
3) Vapaan lääkeaineen maksapuhdistuma reagoi herkästi metaboliakoneiston tehon muutoksiin, sillä juuri tehosta on 

pulaa. Jos vapaan lääkeaineen maksapuhdistuma kasvaa, vapaan lääkeaineen pitoiisuus plasmassa pienenee. Kun 
lääkeaineen fu-arvo pysyy entisellään, lääkeaineen kokonaispitoisuus plasmassa muuttuu prosentuaalisesti saman 
verran kuin vapaan lääkeaineen pitoisuus. 

4) Vapaan lääkeaineen maksapuhdistuma ei reagoi kovin herkästi lääkeaineen fu-arvon kasvuun, sillä 
metabolianopeutta rajoittaa metaboliateho, eikä vapaasta lääkeaineesta ole ollut pulaa aiemminkaan. Toisin 
sanoen vapaan lääkeaineen eli varsinaisen tehoaineen pitoisuus plasmassa pysyy suunnilleen entisellään, vaikka fu 
kasvaa. 

5) Sitä vastoin lääkeaineen fu-muutos vaikuttaa lääkeaineen kokonaispitoisuuteen plasmassa. Jos fu kasvaa vapaan 
lääkeaineen plasmapitoisuuden pysyessä ennallaan (edellinen kohta), tarkoittaa se lääkeaineen 
kokonaisplasmapitoisuuden pienentymistä. Annosta ei pidä kuitenkaan kasvattaa, sillä vapaan lääkeaineen eli 
varsinaisen tehoaineen plasmapitoisuus on pysynyt ennallaan. Matemaattisesti tarkasteltuna lääkeaineen 
kokonaisplasmapuhdistuma (CL) kasvaa vapaan lääkeaineen plasmapuhdistuman pysyessä ennallaan ja fu-arvon 
kasvaessa (CL = CLu × fu; yhtälöstä 7.2.4 ratkaistu CL). 
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Keskisuuri uuttumissuhde (0,3–0,7) 
Kun lääkeaineen uuttumissuhde maksassa on keskisuuri, maksapuhdistuma reagoi melko herkästi maksan verenvirtauksen 
ja metaboliakoneiston tehon muutoksiin sekä lääkeaineen fu-arvon muutokseen. 
 
Edellä oleva teoreettinen tarkastelu osoittaa sen, että 

1) Uuttumissuhteen ja rajoitetetun/rajoittamattoman metabolian avulla voidaan selittää ja ennustaa fysiologisten 
muutosten vaikutusta lääkeaineen kokonaispitoisuuteen plasmassa ja vapaan lääkeaineen pitoisuuteen plasmassa. 
Tähän teemaan palataan esimerkkien avulla epälineaarisen farmakokinetiikan (oppikirjan luku 14.4) ja 
yhteisvaikutusten (luku 19.7) yhteydessä. 

2) Lääkeaineen kokonaispitoisuus plasmassa ei yksinään anna oikeaa kuvaa lääkeaineen fu-muutosten merkityksestä, 
vaan tarvittaessa on määritettävä vapaan lääkeaineen pitoisuus plasmassa. 

 
Muistutus aineensiirrosta 
Yllä olevassa tarkastelussa oletettiin, että vapaa lääkeaine diffundoituu nopeasti plasmasta hepatosyytteihin. Kun lääkeaine 
on ionisoitunut tai muuten vesiliukoinen, maksan metabolianopeutta saattaa rajoittaa yhdisteen pääsy hepatosyytin 
solukalvon läpi.  Joskus metabolianopeutta rajoittaa lääkeainetta kuljettavan transportterin toimintanopeus. Esimerkiksi 
monien statiinien pääsy maksasoluun riippuu SLCO-transporttereiden aktiivisuudesta. 
 

2  Matemaattinen tarkastelu 
 

Maksan ”hyvin sekoitettu” malli 
Oppikirjassa esitetystä maksan anatomisesta ja toiminnallisesta kuvauksesta käy hyvin ilmi, kuinka monimutkaista 
maksasolujen toiminta voi olla. Tärkein farmakokineettinen malli maksan toiminnalle on silti hyvin yksinkertainen. Siinä 
maksan oletetaan olevan ”hyvin sekoitettu” (well-stirred) elin. Tämän mallin mukaan vapaa lääkeaine käyttäytyy seuraavasti: 
1) Veren mukana maksaan tuleva vapaa lääkeaine diffundoituu maksasoluihin erittäin (äärettömän) nopeasti. 
2) Vapaan lääkeaineen pitoisuus maksasoluissa pienenee metaboliareaktion vuoksi 
3) Lopullinen vapaan lääkeaineen pitoisuus on maksasoluissa sama kuin maksasta poistuvassa veressä (täydellinen diffuusion 
tasapaino). 
 

Hyvin sekoitetussa mallissa maksapuhdistumaa eli maksan kokonaisplasmapuhdistumaa kuvaa seuraava yhtälö:  
 

𝑪𝑳𝑯 =  
𝑸𝑯 × 𝒇𝒖 × 𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕  

𝑸𝑯 +  𝒇𝒖 ×  𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕  
      (𝟐. 𝟏) 

 
jossa CLH =  Lääkeaineen maksapuhdistuma (ml/min) 
 QH =  Maksan verenvirtaus (ml/min) 
 fu =  Vapaan lääkeaineen osuus plasmassa (0-1) 

  CLuint =  ”Irrallaan olevan maksan metaboliaentsyymikoneiston” ominaispuhdistuma eli suurin  
mahdollinen puhdistuma vapaalle lääkeaineelle (ml/min) [tämä on eri asia kuin Michaelis- 
Mentenin kinetiikan kokeellisesti mitattu ominaispuhdistuma oppikirjan luvussa 3.7] 

 

Tätä yhtälöä voidaan kuvata seuraavasti: Elimistössä oleva metaboliakoneisto ei pysty toimimaan ominaispuhdistuman 
ilmoittamalla täydellä teholla (CLuint), sillä maksan verenvirtaus (QH) ja lääkeaineen sitoutuminen plasman proteiineihin 
(vapaana osuutena eli fu-arvona) rajoittavat lääkeaineen eli reaktion substraatin syöttönopeutta koneistoon. Yllä oleva 
yhtälö on johdettu olettaen, että lääkeaineen veri/plasma-pitoisuussuhde on yksi, mikä on hyvä likiarvo useimmille 
lääkeaineille (täydellinen yhtälö löytyy oppikirjan tietolaatikosta 21.6). Vaikka tällä yhtälöllä on pakostikin ”teoreettisia” 
piirteitä, se on osoittautunut erittäin hyödylliseksi sekä in vivo tutkimustulosten tulkinnassa että ihmisen maksapuhdistuman 
ennustamisessa in vitro tuloksista (tietolaatikko 21.6). Seuraavaksi perehdytään tämän yhtälön ääritapauksiin samalla 
periaatteella kuin aiemmin Michaelis-Mentenin yhtälöä tutkittaessa (oppikirjan luku 3.7). 
 
Suuri uuttumissuhde (> 0,7) ja rajoittamaton metabolia 
Kun vapaan lääkeaineen ominaispuhdistuma (CLuint) on erittäin suuri, lääkeaine metaboloituu maksasoluissa nopeasti. 
Vapaan lääkeaineen pitoisuus maksasoluissa pysyy pienenä ja verestä diffundoituu maksasoluihin koko ajan uutta vapaata 
lääkeainetta. Ääritapauksissa metabolia on niin nopeaa, että yhden läpiviennin aikana jopa plasman proteiineihin ja 
verisoluihin sitoutunut lääkeaine vapautuu ja diffundoituu maksasoluihin metaboloitavaksi. Veri puhdistuu käytännössä 
täysin yhden läpiviennin aikana (yli 70 %), ja lääkeaineen uuttumissuhde on siten suuri. Metabolia ei myöskään kohdennu 
pelkästään alun perin vapaana olleeseen lääkeaineeseen ja sen sanotaan olevan periaatteessa rajoittamatonta (non-
restrictive metabolism). 
 
Tässä tapauksessa yhtälön 2.1 parametri CLuint ja samalla tulo ”fu × CLuint” on paljon suurempi kuin QH. Näin ollen QH voidaan 
poistaa nimittäjästä ja sitä seuraavan sievennyksen jälkeen saadaan: 
  

𝑪𝑳𝑯 =  
𝑸𝑯 × 𝒇𝒖 × 𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕  

𝑸𝑯 +  𝒇𝒖 ×  𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕  
 =  

𝑸𝑯 × 𝒇𝒖 × 𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕  

𝒇𝒖 ×  𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕  
  = 𝑸𝑯     (𝟐. 𝟐) 

  
Lääkeaineen maksapuhdistuma on siis käytännössä sama kuin maksan verenvirtaus. Tällaisen kärjistyksen avulla saadaan 
selville, mikä alkuperäisen yhtälön 2.1 parametreista vaikuttaa eniten maksapuhdistumaan.  
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Yhtälöstä 2.2 voidaan siis nähdä suuren uuttumissuhteen lääkeaineiden yleispiirteet: 

1) Maksapuhdistuma on (lähes) suorassa suhteessa maksan verenvirtaukseen, sillä verenvirtaus rajoittaa substraatin 
syöttönopeutta metaboliakoneistoon eli se rajoittaa metabolianopeutta. Esimerkiksi jos maksan verenvirtaus 
puolittuu jonkin fysiologisen muutoksen kuten sydämen vajaatoiminnan seurauksena, maksapuhdistumakin 
puolittuu. 

2) Maksapuhdistuma ei reagoi kovin herkästi CLuint-muutokseen, sillä koneistossa on tehoa ylimäärin. 
3) Maksapuhdistuma ei reagoi kovin herkästi fu-muutokseen, sillä sitoutunut lääkeaine ehtii joka tapauksessa 

purkautua yhden läpiviennin aikana. 
4) Lisätarkastelu: Sitä vastoin lääkeaineen fu-muutos vaikuttaa vapaan lääkeaineen pitoisuuteen plasmassa. Jos fu 

kasvaa maksapuhdistuman pysyessä ennallaan (edellinen kohta), tarkoittaa se vapaan lääkeaineen 
plasmapuhdistuman (CLu) pienentymistä yhtälön 7.2.4 mukaisesti: CLu = CL / fu. Tämän seurauksena vapaan 
lääkeaineen eli varsinaisen tehoaineen pitoisuus plasmassa kasvaa, mikä voi olla vaarallista. 
 

 
Pieni uuttumissuhde (< 0,3) ja rajoitettu metabolia 
Kun vapaan lääkeaineen ominaispuhdistuma (CLuint) on pieni, vain pieni osa lääkeaineesta metaboloituu yhden läpiviennin 
aikana. Lääkeaineen kokonaispitoisuus maksasta poistuvassa veressä on vain hieman pienempi kuin maksaan tulevassa 
veressä, ja uuttumissuhde on siten pieni. Jos uuttumissuhde on pienempi kuin vapaan lääkeaineen osuus plasmassa (fu), 
metabolian voidaan sanoa olevan vapaaseen lääkeaineeseen rajoitettua eli yksinkertaisesti rajoitettua (restrictive 
metabolism).  
 
Tässä tapauksessa yhtälön 2.1 parametri CLuint ja samalla tulo ”fu × CLuint” on paljon pienempi kuin QH. Näin ollen tulo ”fu × 
CLuint” voidaan poistaa nimittäjästä ja sitä seuraavan sievennyksen jälkeen saadaan: 
 

𝑪𝑳𝑯 =  
𝑸𝑯 × 𝒇𝒖 × 𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕  

𝑸𝑯 +  𝒇𝒖 ×  𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕  
 =  

𝑸𝑯 × 𝒇𝒖 × 𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕  

𝑸𝑯
=   𝒇𝒖 × 𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕     (𝟐. 𝟑) 

 
Tästä yhtälöstä voidaan nähdä pienen uuttumissuhteen lääkeaineiden yleispiirteet: 

1) Maksapuhdistuma on (lähes) suorassa suhteessa ominaispuhdistumaan, sillä juuri entsyymireaktion tehon puute 
on metabolianopeutta rajoittava tekijä. Ominaispuhdistuma voi muuttua esimerkiksi toisen lääkkeen aiheuttaman 
yhteisvaikutuksen vuoksi (luku 19). 

2) Maksapuhdistuma on (lähes) suorassa suhteessa fu-arvoon. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkeaineen 
kokonaispitoisuus plasmassa pienenee fu-arvon kasvessa. HUOMAA kuitenkin lisätarkastelu kohdassa 4, sillä siinä 
kerrotaan vapaan lääkeaineen pitoisuudesta plasmassa. 

3) Maksapuhdistuma ei reagoi kovin herkästi QH-muutokseen, sillä maksaan virtaa muutoinkin ylimäärin lääkeainetta, 
eikä maksa normaalistikaan ehdi metaboloida kuin pienen osan siitä yhden läpiviennin aikana. 

4) Lisätarkastelu: Vapaan lääkeaineen plasmapuhdistuma maksassa (CLuH) saadaan jakamalla yhtälön 2.3 ilmoittama 
tavallinen puhdistuma (kokonaisplasmapuhdistuma) lääkeaineen fu-arvolla (periatte yhtälössä 7.2.4): 

 

𝑪𝑳𝒖𝑯 =  
𝑪𝑳𝑯

𝒇𝒖 
 =  

𝒇𝒖 × 𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕  

𝒇𝒖   
 =  𝑪𝑳𝒖𝒊𝒏𝒕   (𝟐. 𝟒) 

 
Tämä yhtälö selittää sen, että pienen uuttumissuhteen lääkeaineella vapaan lääkeaineen plasmapuhdistuma ja sen 
pohjalta määräytyvä vapaan lääkeaineen pitoisuus plasmassa pysyy vakiona, vaikka vapaan lääkeaineen osuus 
plasmassa muuttuisi (fu on ”hävinnyt” yhtälöstä 2.4). Tätä tutkitaan esimerkkien avulla epälineaarisen 
farmakokinetiikan (luku 14.4) ja yhteisvaikutusten yhteydessä (luku 19.7). 

 
Keskisuuri (0,3–0,7) uuttumissuhde 
Keskisuuren uuttumissuhteen lääkeaineille tulee käyttää alkuperäistä yhtälöä 2.1. Tässä tapauksessa maksapuhdistuma 
reagoi melko herkästi jokaisen parametrin muutokseen. 
 
Muistutus aineensiirrosta 
Hyvin sekoitetun mallin lähtökohtana on erittäin nopea passiivinen diffuusio. On tärkeä muistaa, että varautuneilla ja muilla 
vesiliukoisilla lääkeaineilla, maksan metabolianopeutta saattaa rajoittaa yhdisteen pääsy hepatosyytin solukalvon läpi.  
Joskus lääkeainetta kuljettavan transportterin toimintanopeus rajoittaa metabolianopeutta. Esimerkiksi monien statiinien 
pääsy maksasoluun riippuu SLCO-transporttereiden aktiivisuudesta. 


