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Lääkeaineiden vaikutusmekanismit:
reseptorit*
Lääkeaineiden kohdemolekyylit
Melkein kaikki lääkeaineiden vaikutukset potilaissa – sekä toivotut hoitovaikutukset että ei-toivotut haittavaikutukset – perustuvat
elimistöön tuotujen lääkeainemolekyylien ja elimistön omien molekyylien vuorovaikutuksiin. Useimmat lääkeaineet vaikuttavat elimistössä sitoutumalla solujen erikoistuneisiin valkuaisainemolekyyleihin, reseptoreihin, ja muuttamalla niiden toimintaa. Lääkevaikutuksen kohdentuminen elimistössä tiettyihin solutyyppeihin ja näiden
solutyyppien toiminnallisen muutoksen laatu määräytyvät reseptorimolekyylien ja lääkeaineen vuorovaikutuksen pohjalta. Reseptorit
määräävät tällä tavoin lääkevaikutuksen laadun ja lääkeaineiden valikoivan biologisen aktiivisuuden.
Lääkeaineiden vaikutuksen kohteena olevat reseptorit ovat usein
elimistön omien viestimolekyylien (hormonien, välittäjäaineiden,
kasvutekijöiden jne.) reseptoreita. Lääkeaine voi vaikuttaa reseptoreihin elimistön omien viestimolekyylien tavoin aktivoimalla niitä ja
käynnistämällä niihin kytkeytyvät solujen fysiologiset signaalinvälitysmekanismit. Se voi myös estää elimistön viestimolekyylien toimintaa sitoutumalla niiden reseptoreihin. Reseptoreja viestimolekyylien tavoin aktivoivia lääkeaineita kutsutaan agonisteiksi ja viestimolekyylien toimintaa estäviä lääkeaineita antagonisteiksi eli reseptorinsalpaajiksi. Antagonistilla ei yleensä ole varsinaista omaa vaikutusta kohdesolujen toimintaan, ellei elimistössä ole samaan aikaan
agonistia, jonka vaikutusta reseptoriin se voisi estää.
Lääkeainereseptoreina voivat toimia myös muut solujen makromolekyylit kuin fysiologisten viestimolekyylien reseptorit. Tällaisia lääkeainevaikutusten kohdemolekyylejä ovat mm. monet entsyy-
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*Tässä luvussa mainitaan esimerkkeinä lukuisia lääkeaineita, joiden vaikutuksista
tai käytöstä ei lukijalla voi tähän mennessä olla kuvaa. Siksi lukua opiskelevalle suositetaan ensi kerralla keskittymistä yleisiin periaatteisiin ja palaamista yksityiskohtien
opiskeluun vasta systemaattiseen farmakologiaan perehtymisen aikana ja sen jälkeen.
Luvun ymmärtäminen edellyttää myös kohtuullisia perustietoja fysiologiasta ja biokemiasta.
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ionisidokset
vetysidokset

hydrofobiset voimat

mit, esim. asetyylikoliiniesteraasi, joka säätelee hermoston välittäjäaineena toimivan asetyylikoliinin vaikutuksen kestoa synapseissa,
tai angiotensiinikonvertaasi, joka katalysoi verisuonia supistavan
peptidihormonin, angiotensiini II:n, muodostusta. Tartuntataudeissa
käytettävät mikrobilääkkeet vaikuttavat usein mikrobien elintärkeisiin entsyymeihin; tällä pyritään estämään mikrobien lisääntymistä
tai suorastaan tuhoamaan niitä.
Hermosolujen välittäjäaineiden soluunotosta huolehtivat kuljettajaproteiinit, mahalaukun limakalvon solujen protonipumppu ja monet muut solukalvojen kuljettajaproteiinit ovat tärkeitä lääkevaikutusten kohdemolekyylejä. Myös solukalvojen jännitteen säätelemät
ionikanavat ovat monen tärkeän lääkeaineryhmän (mm. paikallispuudutteiden ja sydän- ja verisuonisairauksien hoidossa käytettävien
kalsiumkanavan salpaajien) vaikutuksen kohteena. Entsyymeihin ja
kuljettajaproteiineihin vaikuttavat lääkeaineet ovat useimmiten yhdisteitä, jotka estävät kohdeproteiiniensa fysiologista toimintaa
sitoutumalla niiden aktiivisiin keskuksiin ja estämällä fysiologisten
substraattien pääsyä niihin.
Useimmat nykyisin käytettävien lääkeaineiden kohdemolekyylit
ovat solujen toiminnalle tärkeitä valkuaisaineita, mutta myös nukleiinihapot voivat välittää lääkeaineiden vaikutuksia. Monet syöpä- ja
virussairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineet sitoutuvat kohdesolujen nukleiinihappoihin ja muuttavat solujen perimäaineksen toimintaa. Taulukkoon 2-1 on koottu esimerkkejä lääkeaineiden kohdemolekyyleistä ja niiden kautta vaikuttavista lääkeaineista.
Useimmiten lääkeaineen vaikutus reseptoriin on ohimenevä, ja
lääkeaineen pitoisuuden pienetessä reseptorin ympäristössä reseptori-lääkeainekompleksit dissosioituvat ja lääkevaikutuksen kohteena oleva solu palautuu toiminnalliseen perustilaansa. Tilapäisesti
sitoutuva lääkeaine voidaan myös syrjäyttää reseptorista ylimäärällä
toista yhdistettä, joka sitoutuu samoihin sitoutumiskohtiin. Ohimenevästi sitoutuvaa reseptorinsalpaajaa kutsutaan kompetitiiviseksi
eli kilpailevaksi antagonistiksi. Kilpailevan antagonistin aiheuttama
reseptorin, entsyymin tai kuljetusproteiinin toiminnan esto voidaan
kumota suurilla agonisti- tai substraattipitoisuuksilla. Tällä on usein
suuri merkitys lääkehoidon turvallisuuden kannalta ja liika-annoksen
saaneiden potilaiden hoidossa.
Lääkeaineiden ja niiden vaikutuksen kohteena olevien reseptoriproteiinien vuorovaikutus perustuu useimmiten suhteellisen heikkoihin fysikokemiallisiin voimiin, mikä selittää sen, että sitoutuminen on ohimenevä. Lääkeaineita reseptoriproteiineihin tilapäisesti
kiinnittäviä voimia ovat ionisidokset ja niitä heikommat vetysidokset, jotka kummatkin perustuvat vastakkaisten sähkövarausten keskinäiseen vetovoimaan, sekä van der Waalsin sidokset, jotka perustuvat
lääkeaine- ja reseptorimolekyyleissä muodostuvien lyhytaikaisten
dipolien keskinäiseen vetovoimaan, ja adsorptioon perustuvat hydrofobiset interaktiot.
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Taulukko 2-1. Esimerkkejä lääkevaikutusten kohdemolekyyleistä.

Kohdemolekyyli

Vaikuttavia lääke- ym. aineita

Reseptorit

Agonisteja

Antagonisteja
Tubokurariini
α-bungarotoksiini
Propranololi

Insuliinireseptori
Estrogeenireseptorit (α ja β)
Progesteronireseptori

Asetyylikoliini
Nikotiini
Noradrenaliini
Isoprenaliini
Histamiini
Morfiini
Serotoniini
Dopamiini
Bromokriptiini
Insuliini
Etinyyliestradioli
Noretisteroni

Ionikanavat

Salpaajat

Vasteenmuuntajat

Jännitteen säätelemät
Na+-kanavat
Munuaistiehyiden Na+-kanavat
Jännitteen säätelemät
Ca2+-kanavat
ATP:n säätelemät K+-kanavat

Paikallispuudutteet
Tetrodotoksiini
Amiloridi
Kahdenarvoiset kationit
(esim. Cd2+)
ATP

Veratridiini

GABA:n säätelemät Cl–-kanavat*
Glutamaatin säätelemät (NMDA)
kationikanavat*

Pikrotoksiini
Ditsosilpiini
Ketamiini

Entsyymit

Estäjät

Asetyylikoliiniesteraasi

Neostigmiini
Organofosfaatit

Asetyylikoliinin

nikotiinireseptori

β-adrenerginen

reseptori

Histamiinin H2-reseptori
µ-opioidireseptori
5-HT 2A-reseptori
Dopamiinin D2-reseptori

Koliiniasetyylitransferaasi
Syklo-oksigenaasi, tyyppi 1
Syklo-oksigenaasi, tyyppi 2
Fosfodiesteraasit

Ksantiinioksidaasi
Angiotensiinikonvertaasi
Hiilihappoanhydraasi
HMG-CoA-reduktaasi**
Dopadekarboksylaasi
Monoamiinioksidaasi A
Monoamiinioksidaasi B
Dihydrofolaattireduktaasi

Ranitidiini
Naloksoni
Ketanseriini
Klooripromatsiini
Ei tunneta
Tamoksifeeni
Danatsoli

Aldosteroni
Dihydropyridiinit
Bay K8644
Kromokaliimi
Sulfonyyliureat
Bentsodiatsepiinit
Glysiini

Väärät substraatit

Hemikoliini
Asetyylisalisyylihappo
Nimesulidi
Sildenafiili
Amrinoni
Teofylliini
Allopurinoli
Kaptopriili
Asetatsoliamidi
Simvastatiini
Karbidopa
Moklobemidi
Selegiliini
Trimetopriimi
Metotreksaatti

Metyylidopa

Kuljettajaproteiinit

Estäjät

Väärät substraatit

Koliinitransportteri
Noradrenaliinin transportteri

Hemikoliini
Trisykliset
masennuslääkkeet
Kokaiini

Amfetamiini
Metyylidopa

Noradrenaliinin varastorakkuloiden kuljettajaproteiini
Heikkojen happojen kuljettajaproteiini (munuaistiehyissä)
P170-glykoproteiini

Reserpiini
Probenesidi
Verapamiili

*Ligandin säätelemiä ionikanavia käsitellään tässä luvussa reseptoreina
**HMG-CoA, 3-hydroksi-3-metyyliglutaryylikoentsyymi A
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Määräaineen kiinnittyminen määräreseptoriin perustuu usein moneen samanaikaiseen fysikokemialliseen vuorovaikutukseen. Monien lääkeainereseptorivaikutusten tarkka kemiallinen selektiivisyys
selittyykin suurelta osin sillä, että niissä on mukana useita sitoutumismekanismeja ja -kohtia samanaikaisesti. Esim. (–)-adrenaliini
sitoutuu sydämen sykettä kiihdyttäviin β-adrenergisiin reseptoreihin
useita kymmeniä kertoja suuremmalla affiniteetilla kuin (+)adrenaliini. Nämä stereoisomeerit ovat kolmiulotteiselta rakenteeltaan toistensa peilikuvia; stereoisomeerien rakennetta voi havainnollistaa vaikkapa vertaamalla oikean ja vasemman käden muotoa.
Stereoisomeerit eivät näin ollen voi sopia sitoutumaan samalla tavoin reseptoriproteiinin muodostamaan taskuun, aivan kuten oikea
käsi ei sovi vasemman käden hansikkaaseen.
Farmakologiassa ja etenkin toksikologiassa tunnetaan reseptoreihin ohimenevästi sitoutuvien aineiden lisäksi useita yhdisteitä, joiden kiinnittyminen kohdemolekyyleihinsä on pysyvää. Jos kohdemolekyyli on välittäjäaineen reseptori, entsyymi tai solukalvon kuljettajaproteiini, aiheuttaa lääkeaineen tai toksiinin kovalenttinen sitoutuminen sen pysyvän inaktivaation (poikkeustapauksissa myös
pysyvän aktivaation, esim. koleratoksiini). Solun toiminnan palautuminen ennalleen edellyttää tällöin uusien proteiinimolekyylien synteesiä ja kuljettamista toimintapaikoilleen. Lääke- tai myrkkyvaikutus jatkuu tällöin usein jopa vuorokausien tai viikkojenkin ajan.
Pitkäaikaisen vaikutuksen lisäksi kovalenttisella sitoutumisella
on toinenkin tärkeä seurausvaikutus lääkehoidon ja myrkytysten hoidon kannalta: kovalenttisesti reseptoriin sitoutunutta antagonistia ei
kyetä syrjäyttämään kohdemolekyylistään suurellakaan ylimäärällä
agonistia, eikä sen vaikutus näin ollen ole helposti kumottavissa.
Tunnetuimpia esimerkkejä kohdeproteiineihinsa pysyvästi sitoutuvista lääkeaineista ja myrkyistä ovat eräät asetyylikoliinin hajoamista katalysoivan entsyymin, asetyylikoliiniesteraasin, estäjät. Näiden
ns. organofosfaattien vaikutustapaa ja käyttöä lääkeaineina, hyönteismyrkkyinä ja kemiallisen sodankäynnin välineinä kuvataan tarkemmin luvuissa 11 ja 75.
Kaikkien lääkeaineiden yksityiskohtaisia molekyylitason vaikutusmekanismeja ei
vielä tunneta. Esim. anestesia-aineiden vaikutustavasta on esitetty useita kilpailevia
hypoteesejä (ks. luku 20). Toisaalta tunnetaan myös useita esimerkkejä lääkeaineista,
joiden hoitovaikutus perustuu muuhun mekanismiin kuin spesifiseen vuorovaikutukseen potilaan elimistön tai potilaasta häädettävän mikro-organismin kohdemolekyylien
kanssa. Anemian hoidossa käytettävät rautavalmisteet edistävät verisolujen muodostusta lisäämällä hemoglobiinin hemiosan synteesissä tarvittavan raudan saatavuutta.
Ihon puhdistuksessa käytettävät desinfioivat aineet tappavat bakteereja denaturoimalla ja liuottamalla niiden solurakenteita sekä osmoottisella mekanismilla. Mannitolin
avulla voidaan säädellä potilaan virtsaneritystä ja kallonsisäistä painetta veren ja
virtsan osmolaliteetin muutosten kautta. Monet ummetuksen hoidossa käytettävät
lääkkeet vaikuttavat suolen sisällön koostumukseen, eivät potilaan elimistön solujen
toimintaan. Potilaita, joilla on haitallisen suuri määrä kolesterolia veressä, voidaan
hoitaa lääkeaineilla, jotka sitoutuvat kolesteroliin suolistossa muodostaen liukenemattoman kompleksin ja siten estävät ravinnon kolesterolin imeytymistä. Emäksisiä aineita,
kuten natriumbikarbonaattia, käytetään maha- ja pohjukaissuolihaavan hoidossa
neutraloimaan mahan sisällön happamuutta. Eräitä yhdisteitä käytetään suojaavan kal-
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von aikaansaamiseksi esim. mahalaukun limakalvoille tai pinta-aktiivisuutta alentavina
aineina. Lääkehiilessä on suuri adsorboiva pinta, ja sillä voidaan myrkytystapauksissa
estää monien yhdisteiden imeytymistä ruoansulatuskanavasta.

Reseptori-käsitteen kehitys
Reseptoreista puhui jo Paul Ehrlich aivan 1900-luvun alussa esittäessään, että yhdisteet ovat inaktiivisia, elleivät ne kiinnity tiettyihin
kohdeorganismin kohtiin siten kuin mosaiikin palanen sille kuuluvaan paikkaan. Ehrlichin kuuluisa postulaatti ”Corpora non agunt nisi
fixata” voidaan suomentaa seuraavasti: ”Aineet eivät voi vaikuttaa
elleivät ne ensin sitoudu (reseptoriin)”. Ehrlichin ja hänen aikalaisensa, reseptori-sanaa (receptive substance) tässä merkityksessä
ensimmäisenä käyttäneen Langleyn, reseptori-käsite oli puhtaasti
hypoteettinen, mutta sellaisenakin ratkaisevan tärkeä farmakologian
kehittymiselle tieteenalana. Sen avulla voitiin mm. korvata aikaisemmin vallinneet maagiset käsitykset lääkeaineiden ja myrkkyjen vaikutustavoista.
Reseptori-käsitteen avulla voitiin selittää, miten hyvinkin pienet
lääkeannokset voivat aiheuttaa voimakkaita ja kullekin lääkeaineelle
ominaisia, kohdentuneita vaikutuksia elimistön toimintaan. Lääkevaikutus voitiin nyt ymmärtää tavanomaisena kemiallisten yhdisteiden (lääkeainemolekyylien ja kudosten makromolekyylien) välisenä
fysikaalis-kemiallisena vuorovaikutuksena, ilman ”vitaalienergian”
tai muiden ylimaallisten voimien osallisuutta. Avogadron luvun perusteella (noin 6 x 1023) voidaan laskea, että yhdessä pisarassa laimeaa lääkeaineliuosta, jonka pitoisuus on 10-10 mol/l, on lähes 1010 lääkeainemolekyyliä; tämä määrä riittää sitoutumaan suureen joukkoon
reseptoreja ja aiheuttamaan merkittäviä biologisia vaikutuksia.
Massavaikutuksen lain soveltaminen farmakologisten ilmiöiden
tarkasteluun mahdollisti kvantitatiivisten menetelmien käytön kokeellisessa farmakologiassa. Lääkeaine-reseptori-interaktioita kyettiin nyt mittaamaan fysiologian ja biokemian tarjoamilla mittausmenetelmillä ja -laitteilla, ja mittaustulosten matemaattinen analyysi mahdollisti tarkat päätelmät lääkeaineiden vaikutustavoista. Lääkeaineiden vaikutusmekanismeja tutkiva farmakologian osa-alue,
farmakodynamiikan tutkimus, kehittyi itsenäiseksi, uusien lääkeaineiden kehittelyn kannalta tärkeäksi biologian osa-alueeksi. Kun uudet lääkeaineet aiemmin oli löydetty enemmän tai vähemmän sattumalta tai perimätiedon perusteella, yleensä kasvikunnan piiristä, ryhdyttiin nyt systemaattisesti muuttamaan lääkeainemolekyylien rakennetta synteettisen kemian keinoin, käyttäen hyväksi kvantitatiivisilla menetelmillä saatuja, lääkeaineiden rakenne-aktiivisuussuhteita kuvaavia mittaustuloksia.
Vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla saavuttivat biologisten tieteiden yleiset menetelmät sellaisen tarkkuuden ja tason, että suorienkin havaintojen tekeminen lääkeainevaikutuksia välittävien reseptorien ominaisuuksista tuli mahdolliseksi. Entsyymien biokemiallinen
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tutkimus edistyi nopeasti 1950- ja 1960-luvuilla, ja samaan aikaan
kehitettiin lukuisia uusia lääkeaineita, joiden vaikutus perustui entsyymien estoon. Reseptorien sitomisominaisuuksien suoran mittaamisen kehittyminen 1960- ja 1970-luvuilla mullisti hormoni- ja
välittäjäainereseptorien tutkimuksen (ks. tietoruutu L2). Reseptorit muodostavat hyvin pienen osan tutkimuksen kohteena olevan
kudoksen tai solujoukon kokonaisproteiinimäärästä, mutta reseptoreihin suurella affiniteetilla sitoutuvien lääkeaineiden leimaaminen
radioaktiivisella merkkiaineella mahdollisti nyt tarkat havainnot
reseptorien määrästä, jakaumasta kudoksissa ja sitomisominaisuuksien farmakologisesta spesifisyydestä.
Biokemiallisen farmakologian ja solubiologian uudet havainnot
ovat viime vuosikymmeninä auttaneet selvittämään monien lääkeaineiden molekyylitason vaikutusmekanismeja; myöhemmin tässä luvussa kuvataan mm. guaniininukleotideja sitovien säätelijäproteiinien (G-proteiinien) merkitystä reseptorien signaalinvälityksessä ja
solukalvon kuljettajaproteiinien toimintaa synapsiraon välittäjäainepitoisuuksien säätelyssä. Molekyylibiologian edistys 1980- ja
1990-luvuilla on tarjonnut mahdollisuuden monien reseptoriproteiineja koodittavien geenien eristämiseen ja kloonaamiseen ja reseptorien aminohappojärjestyksen selvittämiseen. YhdistelmäDNA-tekniikoiden avulla voidaan nyt mm. tuottaa luonnossa harvinaisia reseptoriproteiineja riittävän suuria määriä niiden rakenteen
ja toiminnallisten ominaisuuksien yksityiskohtaiseksi selvittämiseksi.
Reseptori-käsite on siis vajaan vuosisadan aikana kehittynyt hypoteettisesta varsin konkreettiseksi. Tosin vasta hyvin harvan reseptorin rakenne tunnetaan niin yksityiskohtaisesti, että uusien lääkeaineiden suunnittelu voisi perustua kohdeproteiinin rakenteen yksityiskohtien hyödyntämiseen. Eräät entsyymit toimivat jälleen farmakologian uusien suuntausten tienraivaajina: ns. rationaalinen
lääkeainesuunnittelu pyrkii käyttämään kiteytettyjen entsyymiproteiinien (mm. asetyylikoliiniesteraasin ja angiotensiinikonvertaasin) kolmiulotteisesta rakenteesta saatua tietoa pohjana uusien
lääkemolekyylien tietokoneavusteisessa suunnittelussa. Seuraavassa kuvaillaan lääkeaine-reseptorivuorovaikutuksia kahdella eri tavalla, ensin yksinkertaistettujen matemaattisten mallien avulla ja sitten
biokemiallisesta näkökulmasta.

Lääkevaikutusten kvantitatiivinen kuvaus
Sitoutuminen ja vaste

• lääkeainereseptorikompleksi
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Jotta lääkeaine aiheuttaisi biologisen vaikutuksen, vasteen, on
sen ensin kiinnityttävä reseptoriin. Kun reseptori tunnistaa aineen ja
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sitoo sen, muodostuu lääkeaine-reseptorikompleksi:

R+L

k1
g
f
k-1

RL

Kaavassa R on reseptori, L on sitoutuva ligandi (lat. ligare = sitoa) ja RL on syntynyt kompleksi. Kahden molekyylin vuorovaikutuksena kuvattu lääkeaineen tai muun ligandin ohimenevä sitoutuminen reseptoriin (B, binding, kuvaa syntyneen kompleksin RL määrää) noudattaa usein massavaikutuksen lakia, ja sitä voidaan tällaisessa yksinkertaisessa tapauksessa kuvata Langmuirin yhtälöllä
Bmax × [L]
(1)

B=
[L] + KD

jossa Bmax on sitoutumispaikkojen kokonaismäärä tutkittavassa
kohteessa (eli myös suurin mahdollinen sitoutuneiden molekyylien
määrä), [L] on vapaan ligandin pitoisuus ja KD on sitoutumisaffiniteettia kuvaava tasapainovakio. Tämä yhtälö voidaan järjestää muotoon
B
(2)
[L]

B

Bmax
=

–
KD

KD

Tämän yhtälön kuvaaja on suora, jota on paljon helpompi käsitellä
graafisesti ja matemaattisesti kuin hyperbolisen sitoutumisfunktion
kuvaajaa. Saatu lineaarinen kuvaaja tunnetaan Rosenthalin (tai
Scatchardin) kuvaajan nimellä (tietoruutu L2). Siitä voidaan sekä
graafisesti että laskennallisesti määrittää tärkeät sitoutumisvakiot
KD ja Bmax. Tasapainovakio KD kuvaa lääkeaineen affiniteettia, hanakkuutta sitoutua reseptoriin.
KD voidaan määrittää myös toisella tavoin kuin sitoutuneen ja vapaan lääkeaineen suhteellisia osuuksia mittaavan sitoutumiskokeen
ja Rosenthalin kuvaajan avulla. Jos pienen, ei-saturoivan lääkeainemäärän sitoutumista reseptoriin seurataan ajan funktiona, voidaan
määrittää lääkeaine-reseptorikompleksin muodostumisnopeus ja
sitä kuvaava assosiaatiovakio k1. Vastaavasti voidaan määrittää lääkeaine-reseptorikompleksin dissosiaatiovakio k-1 mittaamalla kompleksin hajoamisnopeus koejärjestelyssä, jossa tasapainotilassa oleva lääkeaine-reseptorikompleksi hajoaa joko laimentamisen vaikutuksesta tai koska toinen, kilpaileva lääkeaine estää reseptorista
irtoavan leimatun lääkeaineen uudelleen sitoutumista. Tasapainova-

• affiniteetti
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kion suuruus on näin määritettyjen dissosiaatio- ja assosiaatiovakioiden suhde
k-1
(3) KD =
k1

• annosvasteisuus

Tietoruudussa L2 kuvatuilla reseptoriinsitoutumiskokeilla on selvitetty lukuisien elimistön omien viestimolekyylien ja lääkeaineiden
kohteena olevien reseptorien ominaisuuksia. Reseptoriin sitoutumiselle on usein tyypillistä hyvin suuri affiniteetti: sitoutuminen saattaa kyllästyä jo nanomolaaristen (10-9 M) pitoisuuksien alueella.
Reseptorien pitoisuus kudoksissa (Bmax) on useimmiten hyvin pieni,
joitakin kymmeniä tai satoja femtomooleja (10-15 moolia) kudoksen
proteiinimilligrammaa kohti eli muutamia miljoonasosia tutkittavan
kudoksen tai solukon kokonaisproteiinimäärästä. Radioaktiivisesti
leimattujen lääkeaineiden avulla on pystytty saamaan yksityiskohtaista tietoa reseptorien ominaisuuksista, jakautumisesta kudoksissa
ja säätelystä, vaikka suoria havaintoja ei ole pystytty tekemään reseptoriproteiinien vähäisen määrän vuoksi.
Joissakin tapauksissa farmakologisen vaikutuksen (vasteen) voidaan katsoa kuvastavan lääkeaineen sitoutumista reseptoriin samalla
tavoin kuin entsymaattisen reaktion tuote kuvastaa entsyymin ja
substraatin välistä reaktiota. Massavaikutuksen lain mukaan reaktio
on tällöin suorassa suhteessa reagoivan reseptorin määrään. Kun lääkeainetta annetaan pienehköjä mutta vaikuttavia annoksia, lisääntyy
vaste suorassa suhteessa lääkeannoksen kasvuun. Annosten suuretessa vasteen lisääntyminen kuitenkin vähenee, ja lopulta annoksen
lisäys ei enää lisää saavutettavaa vastetta, koska kaikki reseptorit ovat
jo käytössä. Tällaisessa tapauksessa – ilmiö on tosin useimmiten
havainnoitavissa ainoastaan in vitro, farmakologisissa kokeissa,
eristetyillä elinvalmisteilla tai kudos- tai solunäytteillä – annosvastekuvaaja on seuraavan yhtälön (4) mukainen hyperbeli. Suurten
annosten muut vaikutukset estävät tavallisesti annos-vastekuvaajan
täydellisen tarkastelun kokonaisissa koe-eläimissä ja ihmisissä.
Emax × D
(4)

E=
D + ED50

Yhtälössä (4) E on todettu vaste lääkeannoksella D, Emax on lääkeaineella saavutettavissa oleva maksimivaste ja ED50 on lääkeannos,
joka aiheuttaa vasteen, jonka suuruus on puolet maksimivasteesta. In
vitro -koemalleissa annoksen (D) sijasta käytetään tavallisesti lääkeaineen pitoisuutta koevalmisteessa (C). Vaste voidaan suhteuttaa
lääkeainepitoisuuteen myös in vivo -koejärjestelyissä, jos lääkeai-
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LÄÄKEAINEIDEN SITOUTUMINEN RESEPTORIIN
Radioaktiivisesti leimattujen lääkeaineiden tai
muiden reseptoriin sitoutuvien merkkiaineiden
avulla saadaan tietoa reseptorien sitoutumisominaisuuksista. Kuvasarjassa A esitetään koe, jossa saturoiva määrä merkkiainetta sitoutuu kaikkiin solukalvovalmisteessa oleviin reseptoreihin.
Sitoutumaton merkkiaine erotetaan sitoutuneesta
esim. suodattamalla. Solukalvovalmisteeseen jääneen merkkiaineen määrä (mooleina) ilmoittaa
nyt näytteessä olevien reseptorien määrän, koska kukin reseptori on sitonut yhden lääkeainemolekyylin.

takin merkkiaineen pitoisuutta varten, sillä osa
merkkiaineesta sitoutuu tutkittavaan näytteeseen
epäspesifisesti, muualle kuin tutkimuksen kohteena olevaan reseptorijoukkoon. Epäspesifinen
sitoutuminen mitataan lisäämällä näytteeseen
merkkiaineen ohella ylimäärä toista lääkeainetta,
joka sitoutuu samoihin reseptoreihin ja estää
merkkiaineen sitoutumisen niihin. Tällöin todettava sitoutuminen kuvastaa merkkiaineen epäspesifistä sitoutumista mm. näytteen proteiineihin ja
suodatinpaperiin. Kuvien B ja C mukaisissa analyyseissä käytetään havainnoitavana muuttujana

Jos koe toistetaan merkkiaineen eri pitoisuuksilla, saadaan tulokseksi kuvan B mukainen saturaatiokuvaaja. Reseptoriin sitoutuneen merkkiaineen määrä lisääntyy merkkiaineen pitoisuuden
lisääntyessä, kunnes kaikki reseptorit ovat miehitettyinä. Saturaatiokuvaajasta voidaan määrittää reseptorien kokonaismäärä näytteessä (Bmax)
ja merkkiaineen sitoutumishanakkuutta kuvaava
affiniteettivakio KD. Kun vapaan merkkiaineen
pitoisuus kokeessa on KD:n suuruinen, on puolet
näytteessä olevista reseptoreista miehitettyinä.
Saturaatiokokeen tulokset voidaan muuntaa
lineaarisen kuvaajan muotoon Rosenthalin (tai
Scatchardin) yhtälön avulla (yhtälö (2) s. 33).
Tällöin Bmax on suoran leikkauspiste X-akselilla ja
KD on suoran kulmakertoimen negatiivinen käänteisluku (KD = -1/k) (kuva C). Käytännössä saturaatiokoetta varten tarvitaan kahdet näytteet ku-
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spesifisesti sitoutuneen merkkiaineen määrää,
joka saadaan vähentämällä havaitusta kokonaissitoutumisesta edellä kuvatulla tavalla määritetty
epäspesifinen sitoutuminen.
Sitoutumiskokeilla voidaan myös tutkia reseptorien farmakologisia ominaisuuksia ja lääkeaineiden reseptorispesifisyyttä. Kuvasarjassa D
tutkittava lääkeaine A kilpailee radioaktiivisen
merkkiaineen L kanssa sitoutumisesta näytteessä oleviin reseptoreihin. Mitä suurempi on aineen
A affiniteetti reseptoriin, sitä pienempänä pitoisuutena se kykenee estämään merkkiaineen sitoutumisen. Lääkeaineiden A1–A4 affiniteetteja reseptoriin voidaan verrata kuvan E mukaisessa
koejärjestelyssä, jossa määritetään, kuinka suuren osuuden radioaktiivisen merkkiaineen sitoutumisesta tutkittavien aineiden pitoisuudet kykenevät estämään. Pitoisuus, joka estää puolet
merkkiaineen sitoutumisesta, on tutkittavan aineen A affiniteettia koetilanteessa luonnehtiva
suure IC50. Varsinainen affiniteettivakio KI voidaan helposti määrittää Chengin ja Prusoffin yhtälön avulla:

KI =

IC50
————
1 + [L]/KD

jossa KI on tutkittavan aineen affiniteettivakio,
[L] vapaan merkkiaineen pitoisuus ja K D merkkiaineen affiniteettivakio.
Edellä kuvatun kaltaisia sitoutumiskokeita voidaan tehdä paitsi solukalvonäytteillä, myös mm.
kokonaisilla soluilla, liukoisilla reseptoreilla ja kudosleikkeissä olevilla reseptoreilla. Vapaan ja
sitoutuneen merkkiaineen erottaminen toisistaan
on järjestettävä kullekin näytetyypille parhaiten
sopivalla tavalla. Kuvassa F nähdään α2-adrenergisten reseptorien jakautuma kahdessa hiiren
aivojen leikkeessä. Kuva-analyysin ja tritiumstandardien avulla voidaan määrittää sitoutuneen radioaktiivisuuden määrä eri alueilla ja mm. Bmax ja
KD. Merkkiaine on [3H]RX821002 (kuva: M.
Kulatunga, Turun yliopisto).
Mika Scheinin
F.

TÄHÄN TULEE VÄRIKUVA
HIIREN AIVOISTA
72x42
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neen pitoisuus vaikutuspaikassa tunnetaan. Yhtälö saa tällöin muodon
Emax × C
(5)

E=
C + EC50

Tämä yhtälö on täysin analoginen yhtälön (1) kanssa, joka kuvaa
massavaikutuksen lain mukaista kahden molekyylin ohimenevää sitoutumisreaktiota. Yhtäläisyys voidaan tulkita siten, että lääkevaste
on suorassa suhteessa sitoutumisen määrään. Tällaista lääkeainereseptorivuorovaikutuksen luonnetta kuvaa ns. hallussapitoteoria eli
miehitysteoria (occupancy theory). Englantilaisen A. J. Clarkin esittäessä 1930-luvulla tämän lääkevaikutuksia kuvaavan kvantitatiivisen
mallin ei lääkeaineen sitoutumista reseptoriin pystytty havainnoimaan suoraan ja käsitys reseptorien toiminnasta perustui toisaalta
lääkeaineiden vaikutuksia koskeviin kvantitatiivisiin havaintoihin,
toisaalta sitoutumistapahtuman luonnetta koskeviin teoreettisiin
päätelmiin. Radioaktiivisilla merkkiaineilla suoritetut kokeet ovat
osoittaneet mallin oikeaksi monien reseptorien osalta.
Sitoutumisvakio KD (yhtälöstä 1) kuvaa affiniteettia, hanakkuutta,
jolla lääkeaine sitoutuu reseptoriin. Jos KD on pieni, on sitoutumisaffiniteetti suuri, ja päinvastoin. Lääkeaineen pitoisuuden ollessa
yhtä suuri kuin KD puolet reseptoreista on miehitettyinä. Vastaavasti
ED50 ja EC50 kuvaavat lääkeaineen vaikutuksen voimakkuutta. Jos
ED50 (tai EC50) on pieni, riittää pienikin lääkeannos (tai -pitoisuus)
aiheuttamaan voimakkaan vasteen. ED50:n suuruisella lääkeannoksella (tai EC50:n suuruisella lääkepitoisuudella) saavutetaan määritelmän mukaan puolet kyseisellä lääkeaineella saavutettavasta maksimivasteesta. Verrattaessa reseptoreja aktivoivan lääkeaineen (agonistin) sitoumista reseptoreihin ja sen aiheuttamaa farmakologista
vastetta samassa kudos- tai soluvalmisteessa todetaan kuitenkin
usein, että KD on selvästi suurempi kuin EC50; puolet maksimivasteesta saavutetaan siis lääkepitoisuudella, joka miehittää selvästi vähemmän kuin puolet reseptoreista. Maksimivaste on tällöin myös
saavutettavissa sellaisella lääkeainepitoisuudella, joka miehittää
vain osan reseptoreista koevalmisteessa. Tämä johtuu siitä, että vaste ei ole välitön seuraus lääkeaineen sitoutumisesta reseptoriin, vaan
sen syntyyn vaikuttavat monet reseptorille ominaiseen moniportaiseen signaalinvälitysketjuun kuuluvat ilmiöt.
Kun agonisti sitoutuu reseptoriin, on tähän liittyvä reseptoriproteiinin konformaation muutos vain ensimmäinen vaihe kohdesolun
biokemiallisessa tapahtumaketjussa, joka johtaa vasteen syntyyn.
Solun signaalinvälitysketjun tehokkuus ja lääkeaineen aiheuttaman
vasteen suuruus määräytyvät mm. reseptorien ja ketjun muiden komponenttien absoluuttisesta ja suhteellisesta määrästä solussa. Jos
reseptoreja on enemmän kuin mitä tarvitaan aktivoimaan reseptorien toiminnasta riippuvainen solun signaalinvälitysjärjestelmä

• hallussapitoteoria

m

affiniteetti ja vaste

• ylimääräreseptorit
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maksimaalisessa määrin, riittää maksimivasteen saavuttamiseen, että
osa reseptoreista on agonistin miehittämiä. Tällöin EC50 on pienempi kuin KD. Tilanne voi olla sama, jos reseptorin solussa laukaisema
biokemiallinen vaste kestää olennaisesti pidempään, kuin mitä reseptori on agonistin miehittämänä.
Ylimääräreseptorien (spare receptors) olemassaolo tulee selvästi esille paitsi verrattaessa agonistin EC50- ja KD-arvoja, myös vastetta mittaavissa kokeissa, joissa pysyvästi sitoutuva reseptorinsalpaaja on inaktivoinut osan reseptoreista (ks. jäljempää).
Fysiologisesti merkittävä seuraus ylimääräreseptorien olemassaolosta on, että sellainenkin agonisti, jonka sitoutuu reseptoriin melko pienellä affiniteetilla, kykenee aiheuttamaan maksimivasteen jo melko pienenä pitoisuutena. Vasteet ovat näin nopeammin
ohjattavissa, sillä heikkoaffiniteettinen agonisti irtoaa reseptorista nopeasti, kun sen
pitoisuus reseptorin ympäristössä alkaa pienetä. Voimakas affiniteetti aiheuttaisi hitaan
irtoamisen reseptorista ja pitkittyneen vasteen. Esim. sydämen β-adrenergisista reseptoreista jopa 90 % on tarpeettomia maksimivasteen saavuttamiselle, mutta ylimääräreseptorit saattavat olla tärkeitä katekoliamiinien sydänvaikutusten dynaamisen ohjailun kannalta.

• antagonisti

• osittaisagonisti
• teho

• voimakkuus

m

m
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• agonismin perusta
konformaation muutos

oskilloivan konformaation
lukitseminen

Lääkeaine, joka sitoutuu reseptoriin, mutta ei aktivoi sitä eikä siis
aiheuta vastetta, on vaikutukseltaan antagonisti eli reseptorinsalpaaja. Antagonistien farmakologinen vaikutus perustuu siihen, että ne
estävät agonistien (elimistön omien viestimolekyylien tai toisten
lääkeaineiden) vaikutukset reseptoriin. Useista reseptorijärjestelmistä tunnetaan myös yhdisteitä, joilla saavutettavissa oleva maksimivaste on vain osa tehokkaimmilla agonisteilla saavutettavasta vasteesta. Tällaisia yhdisteitä kutsutaan partiaalisiksi eli osittaisagonisteiksi.
Lääkeaineen teho (efficacy, intrinsic activity) kuvastaa sillä saavutettavissa olevan maksimivasteen suuruutta. Täyden agonistin teho
on 1 ja reseptorinsalpaajan teho on 0 eli sillä ei ole vastetta. Osittaisagonistin teho on suurempi kuin 0 mutta pienempi kuin 1. Osittaisagonistin mukanaolo heikentää myös täydellä agonistilla saavutettavia vasteita, sillä osa reseptoreista on osittaisagonistin miehittäminä täyden agonistin saavuttamattomissa; osittaisagonisti toimii
tässä tilanteessa antagonistin tavoin. Jos reseptoreja on ylimäärin,
voi osittaisagonistikin aiheuttaa täyden biologisen vasteen. Lääkevaikutuksen voimakkuus (potency) viittaa pitoisuuteen, jolla lääkeaine kykenee aiheuttamaan tietyn vasteen, esim. puolet maksimivasteesta (EC50). Voimakkuus ja teho ovat toisistaan riippumattomia
suureita. Voimakkuuden ja tehon käsitteitä havainnollistetaan kuvassa 2-1.
Agonismin molekulaarisena perustana on pidetty lääkeaineiden
kykyä aiheuttaa reseptoriproteiinin konformaation eli muodon muutos. Täysi agonisti aiheuttaa reseptorin muodon muutoksen, joka
johtaa reseptorin säätelemän signaalinvälitysketjun aktivaatioon.
Vastaavasti osittaisagonistin aiheuttama muutos reseptorissa johtaa
signaalinvälitysketjun toiminnan osittaiseen tai lyhytaikaiseen aktivaatioon.
Vaihtoehtoinen näkemys tulkitsee ligandi-reseptorivuorovaikutusta reseptoriproteiinin erilaisten toiminnallisten tilojen perusteel-

2. Lääkeaineiden vaikutusmekanismit: reseptorit

Kuva 2-1. A. Lääkeaineiden voimakkuus
ja teho ovat toisistaan riippumattomia
käsitteitä. Asetyylikoliinilla ja asetyylitiokoliinilla on tässä koejärjestelyssä sama teho, eli kummallakin saavutetaan
maksimivaste. Asetyylikoliini on kuitenkin voimakkaampi agonisti kuin asetyylitiokoliini, eli sen EC50 on pienempi kuin
asetyylitiokoliinin EC50. Butyryylikoliinilla
saavutettava maksivaste on selvästi pienempi, eli butyryylikoliini toimii osittaisagonistina, jonka teho on > 0 mutta < 1.
B. Simuloituja pitoisuus-vaikutuskuvaajia: lääkeaineilla on sama teho, mutta
erilainen voimakkuus (ja affiniteetti, jota
kuvaa suure pD2). C. Simuloituja pitoisuus-vaikutuskuvaajia: lääkeaineilla on
sama affiniteetti (kaikkien pD2 = 5.0),
mutta erilainen teho (α).

la (kuva 2-2). Vapaa reseptori voi olla joko aktiivisessa tai inaktiivisessa tilassa tai muodossa. Reseptoriproteiinin aktiivinen ja inaktiivinen konformaatio vaihtelevat spontaanisti. Inaktiivinen muoto
on normaalisti vallitseva, eikä miehittämätön reseptori yleensä osoita havaittavaa biologista aktiivisuutta. Agonisti sitoutuu ensisijaisesti reseptorin toiminnallisesti aktiiviseen muotoon ja lukitsee reseptorin tähän tilaan. Siten aktiivisen muodon osuus koko reseptorijoukosta lisääntyy, ja kun se on kasvanut riittävän suureksi, syntyy biologinen vaste.
Reseptorinsalpaajana toimiva neutraali antagonisti sitoutuu yhtä
hanakasti kumpaankin reseptorin muotoon, ja tällöin vapaan aktiivisen muodon määrä ja mahdollisuus agonistin sitomiseen vähenevät.
Osittaisagonisti kykenee sitoutumaan kumpaankin reseptorin toiminnalliseen muotoon, mutta se suosii aktiivista muotoa. Agonistin
tehon määrää näin ollen se, millainen suhteellinen sitoutumisaffiniteetti sillä on aktiiviseen ja inaktiiviseen reseptoriin.
Joidenkin antagonistien sitoutuminen suosii inaktiivista muotoa.
Silloin antagonistin sitoutuminen voi heikentää reseptoriproteiinin
biologista aktiivisuutta siihen tilanteeseen verrattuna, että koko
reseptoripopulaatio olisi miehittämättömänä. Tällaisia antagonisteja
kutsutaan käänteisagonisteiksi (inverse agonist), koska ne aiheuttavat varsinaisiin reseptoriagonisteihin verrattuna vastakkaisen biologisen vasteen. Ilmiö on kuvattu jo monissa in vitro -koemalleissa ja
eläinkokeissa in vivo. Käänteisagonistien merkitys hoidossa on vielä selkiytymätön, mutta niillä voi olla terapeuttista merkitystä mm.
tilanteissa, joissa reseptorien fysiologinen säätely on häiriintynyt
esim. geenimutaation seurauksena.

Kuva 2-2. Kaksitilamalliin perustuva käsitys
ligandi-reseptorivuorovaikutuksen
luonteesta.
A. Reseptori voi olla inaktiivisessa (R)
tai aktiivisessa (R*) tilassa; L = ligandi; KR
= tasapainovakio, joka kuvaa reseptorin
R- ja R*-muotojen suhteellista osuutta,
kun ligandi ei ole sitoutuneena reseptoriin; KL ja KL* ovat tasapainovakioita,
jotka kuvaavat ligandin affiniteettia reseptorin R- ja R*-muotoihin.
B. Agonisti lisää R*-muodon osuutta
reseptorien kokonaismäärästä, koska
sen sitoutuminen suosii R*-muotoa ja
estää reseptorin spontaania inaktivaatiota. Käänteisagonisti vaikuttaa vastakkaisella tavalla, sillä sen sitoutuminen
suosii R-muotoa. Käänteisagonisti lukitsee reseptorin R-tilaan ja vähentää R*:n
osuutta. Neutraaliantagonisti ei muuta Rja R*-muotojen suhteellisia osuuksia,
mutta se estää vastetta agonisteille pienentämällä vapaan R*:n määrää.
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Kilpaileva ja kilpailematon reseptorinsalpaus

• kilpaileva antagonismi

• kilpailematon antagonismi

• Lineweaverin–Burkin
kuvaaja

Kuva 2-3. Kilpaileva antagonismi: dihydroergotamiinin
vaikutus
adrenaliinin
logaritmiseen pitoisuus-vastekuvaajaan.
Vaste on α-adrenergisten reseptorien
välittämä kaniinin aorttasuikaleen sileän
lihaksen supistus in vitro.
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Kun elimistössä on antagonistia, osa reseptoreista on agonistin
saavuttamattomissa ja vaste tiettyyn agonistiannokseen tai pitoisuuteen on heikentynyt. Agonistin annosta on tällöin lisättävä alkuperäisen vasteen aikaansaamiseksi. Jos agonistin logaritmiseksi muunnettu annos-vastekuvaaja siirtyy antagonistin lisäämisen jälkeen oikealle alkuperäisen suuntaisena, puhutaan kilpailevasta eli kompetitiivisesta antagonismista. Esimerkki tästä on kuvassa 2-3: kun adrenaliinia annetaan kilpailevan antagonistin, dihydroergotamiinin,
kanssa, täytyy adrenaliinin annoksen olla suurempi kuin pelkkää adrenaliinia annettaessa, jotta saataisiin sama vaste. Agonistin annoksen lisääminen siis kumoaa kilpailevan antagonistin vaikutuksen.
Antagonismia kutsutaan kilpailemattomaksi eli ei-kompetitiiviseksi silloin, kun agonistilla saavutettava maksimivaste jää alkuperäistä pienemmäksi antagonistin vaikutuksen vuoksi. Tätä havainnollistaa kuva 2-4: adrenaliiniannoksen lisääminen ei palauta kaniinin
dibenamiinilla käsitellyn valtimopreparaatin supistusta alkuperäiselle tasolle. Dibenamiini on adrenaliinin kilpailematon antagonisti.
Dibenamiini sitoutuu kovalenttisesti verisuonten supistusta välittäviin α-adrenergisiin reseptoreihin. Koska tämä sidos on pysyvä,
agonistin lisäys ei kykene syrjäyttämään antagonistia ja palauttamaan maksimivastetta. Antagonismin luonnetta kuvataan farmakologisessa tutkimuksessa usein käyttämällä hyväksi entsyymien luonnehtimisessa käytettyä Lineweaverin–Burkin graafista menetelmää.
Koska agonisti riittävänä annoksena aiheuttaa maksimivasteen myös
silloin, kun vaikuttamassa on kilpaileva antagonisti, kuvassa 2-5A
olevien kuvaajien on leikattava toisensa kohdassa, jossa agonistin
pitoisuus on ääretön ja kaikki reseptorit ovat mukana reaktiossa, siis
y-akselilla.
Kilpailemattomassa antagonismissa agonistin Emax pienenee suhteessa vapaiden reseptorien määrän vähenemiseen. Tästä seuraa, että
kuvaajan ja y-akselin leikkauskohta nousee ja molemmat kuvaajat
yhtyvät x-akselilla (kuva 2-5B).

2. Lääkeaineiden vaikutusmekanismit: reseptorit

Kuva 2-4. Kilpailematon antagonismi:
dibenamiinin vaikutus adrenaliinin logaritmiseen
pitoisuus-vastekuvaajaan.
Vaste on α-adrenergisten reseptorien
välittämä kaniinin aorttasuikaleen sileän lihaksen supistus in vitro.

Kilpailevia antagonisteja voidaan farmakologisissa koemalleissa
luonnehtia ns. Schildin analyysin avulla. Jos agonistin pitoisuus C aiheuttaa tietyn vasteen yksin sitä käytettäessä, tarvitaan samaan vasteeseen suurempi pitoisuus C’, kun mukana on myös antagonisti pitoisuutena I. Näiden kahden agonistipitoisuuden suhteen avulla voidaan määrittää antagonistin dissosiaatiovakio KI:
C’

I
=

C

+1
KI

Reseptorinsalpaajien ominaisuuksia voidaan tällä tavoin vertailla
kvantitatiivisesti. Antagonistin KI on määritettävissä varsin yksinkertaisesti. Jos kokeessa esim. C’ on kaksi kertaa niin suuri kuin C, on
KI yhtä suuri kuin antagonistin pitoisuus. Schildin yhtälöstä voidaan
myös päätellä, että reseptorinsalpauksen aste on riippuvainen antagonistin pitoisuudesta; lääkevaikutuksen voimakkuuden ja keston
määrää siis lääkeaineen pitoisuus vaikutuskohdassa, ja tähän puolestaan vaikuttaa mm. lääkeaineen eliminaationopeus. Reseptorinsalpauksen biologinen vaikutus on riippuvainen myös agonistin pitoisuudesta. Näitä käytännön lääkehoidon toteuttamisen kannalta tärkeitä riippuvuuksia käsitellään myöhemmin mm. β-adrenergisten
reseptorinsalpaajien ja katekoliamiinien vaikutusten yhteydessä (ks.
luku 15).
Lääkeaineet voivat vaikuttaa elimistössä vastakkaisesti, vaikka niiden vaikutuskohteena eivät olekaan samat reseptorit. Tällöin antagonismia kutsutaan fysiologiseksi. Esimerkki tästä on adrenaliinin keuhkoputkia laajentava ja histamiinin niitä supistava vaikutus. Kemiallisessa antagonismissa agonisti ja antagonisti reagoivat keskenään, eivätkä reseptorit tai solujen muut omat mekanismit ota tähän osaa. Niinpä esim.
rautamyrkytyksen hoitoon käytetty deferoksamiini muodostaa rautaionien kanssa
kelaatin, joka poistuu elimistöstä nopeasti munuaisten kautta.

Kuva 2-5. Kilpaileva (A) ja kilpailematon
(B) antagonismi kuvattuna graafisesti
Lineweaverin ja Burkin mukaan. Yhtenäinen viiva = agonisti yksin; katkoviiva
= agonisti ja antagonisti yhdessä.

• fysiologinen antagonismi
• kemiallinen antagonismi
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Reseptorien biokemia: lääkevaikutusten
kohdemolekyylit ja solutason
vaikutusmekanismit
Biokemian ja molekyylibiologian uudet menetelmät ja tutkimustulokset ovat etenkin 1970-luvulta alkaen mullistaneet käsitykset
lääkevaikutusten kohdemolekyyleistä ja lääkeaineiden solutason
vaikutusmekanismeista. Lääkevaikutusten ymmärtämisessä on saavutettu aivan uusi konkreettisuuden aste, kun monia kohdeproteiineja
koodittavat geenit on kyetty eristämään ja sen kautta selvittämään
kohdemolekyylien rakennetta ja toimintaa. Samalla on valjennut,
kuinka monimuotoista elimistön signaalinvälitys on ja miten monella tavalla ja tasolla siihen voidaan pyrkiä vaikuttamaan lääkeaineiden
avulla. Seuraavassa tarkastellaan lääkevaikutusten kannalta tärkeimpien reseptoriproteiinien biokemiallisia ja solubiologisia ominaisuuksia.

Reseptorigeenien kloonaus ja reseptoriperheet

• neljä reseptoriperhettä

• reaktionopeus

Reseptorigeenien kloonaus on tuonut ratkaisevalla tavalla tietoa
reseptorien rakenteesta. Samalla on tunnistettu useita satoja aiemmin kokonaan tuntemattomia reseptoreja ja reseptorialatyyppejä.
Reseptorigeenien löytäminen ja karakterisointi on auttanut kehittämään yksiselitteisen reseptorien luokituksen, joka perustuu ensi sijassa reseptoriproteiinien rakenteeseen. Aiempi, toiminnallisilla
perusteilla tehty jako neljään reseptoriperheeseen – solukalvolla sijaitseviin ionikanavareseptoreihin, G-proteiinikytkentäisiin reseptoreihin ja entsyymireseptoreihin sekä solunsisäisiin, DNA:han
sitoutuviin reseptoreihin – näyttää pätevän myös uuden, reseptoreja
koodittavien geenien kloonaukseen perustuvan rakennetiedon valossa (taulukko 2-2).
Ionikanavareseptorit reagoivat tyypillisesti millisekunneissa soluvälitilan välittäjäainepitoisuuksien muutoksiin. G-proteiinikytkentäisten reseptorien välittämät vasteet tulevat tavallisesti esille sekuntien kuluessa reseptorin aktivoitumisesta. Insuliinia ym. kasvu-

Taulukko 2-2. Reseptorien neljä päätyyppiä.

Sijainti
Vasteenvälittäjä
Kytkentä
Esimerkkejä
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Ionikanavareseptorit

G-proteiinikytkentäiset
reseptorit

Entsyymireseptorit

Tumareseptori

Solukalvo
Ionikanava
Suora
Nikotiinireseptorit
GABAA-reseptorit

Solukalvo
Entsyymi tai ionikanava
G-proteiinien kautta
Muskariinireseptorit
Adrenergiset reseptorit

Solukalvo
Entsyymi
Suora
Insuliinireseptori
ANP-reseptorit

Tuma
Geenien aktiivisuuden säätely
DNA:n kautta
Steroidireseptorit

2. Lääkeaineiden vaikutusmekanismit: reseptorit

tekijöitä sitovien tyrosiinikinaasireseptorien ja mm. steroidihormoneja sitovien tumareseptorien vaikutukset ilmenevät solujen toiminnan muutoksina usein vasta tuntien tai jopa päivien kuluttua.
Eri reseptoriperheisiin kuuluvat reseptorit poikkeavat suuresti
toisistaan sekä rakenteeltaan että toiminnaltaan. Solunsisäisten vasteenvälittäjien eli toisiolähettien tasolla esiintyy kuitenkin merkittävää vuorovaikutusta eri reseptorityyppien välillä. Solujen pääasialliset tavat reagoida reseptorien aktivaatioon ovat toisaalta eritys- ja
supistustoiminnan muutokset (neuronit, rauhas- ja lihassolut), toisaalta muutokset proteiinien ja DNA:n synteesissä ja solujen jakautumisessa. Reseptorien aktivaation vaikutus näihin toimintoihin välittyy useimmiten viime kädessä solun kalvojännitteen, solunsisäisen Ca2+-pitoisuuden, proteiinien fosforylaation tai geenien ilmentymisen muutosten kautta.
Reseptoriperheiden sisällä monet proteiinien rakenteen ja biokemiallisen toimintatavan ominaispiirteet ovat sen sijaan hyvinkin samanlaisia. Reseptoriperheiden jäseniä koodittavat geenit ovat ilmeisesti alun perin syntyneet kahdentumalla fylogeneettisesti varhaisista geeneistä, joilla lienee useimmiten ollut alkeellisempien elämänmuotojen viestimolekyylien toimintaan liittyviä tehtäviä; viestimolekyylien monimuotoistuminen ja elimistön signaalinvälitykseen lajien kehityksen aikana kohdistuneet suuret vaatimukset ovat vähitellen evoluution kautta lisänneet reseptorigeenien lukumäärää ja muokanneet niiden rakennetta. Kuvissa 2-6 ja 2-7 esitetään reseptoriperheiden tyypillisten edustajien rakenne ja toimintaperiaate vahvasti yksinkertaistettuna.

• erot ja interaktiot

m

yhteiset vaikutustavat

• perheiden sisäiset
yhtäläisyydet

Kuva 2-6. Reseptorien luokittelu reseptoriperheisiin rakenteen ja toimintatavan mukaan. R = reseptori; G = guaniininukleotideja sitova säätelijäproteiini,
G-proteiini; E = entsyymi; • = lääkeaine
tai fysiologinen ligandi.
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Kuva 2-7. Reseptoriperheiden tyypillisten edustajien proteiinirakenne kaavamaisesti esitettynä. Suorakaiteen muotoiset osat koostuvat noin 20 aminohaposta, jotka muodostavat solukalvon
sisään sijoittuvan α-kierteisen peptidijakson.

• nikotiinireseptorit
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Ionikanavareseptorit
Ligandin säätelemät solukalvojen ionikanavat toimivat monien
hermovälittäjäaineiden, mm. asetyylikoliinin, glutamaatin, GABA:n
ja glysiinin reseptoreina. Välittäjäaineen sitoutuminen reseptoriin
avaa ionikanavan, niin että sille tyypillinen ionivirta pääsee kulkemaan solukalvon läpi ionien tasapainotilan suuntaan. Ionivirtojen
seurauksena solukalvon sähköinen potentiaali muuttuu.
Eksitoivat asetyylikoliini- ja glutamaattireseptorit aiheuttavat solukalvon depolarisaation lisäämällä reseptoriproteiineissa olevien
kationikanavien ioninläpäisevyyttä. Kun depolarisaatio saavuttaa tietyn kynnystason, avautuvat myös kalvon jännitteen säätelemät kationikanavat, josta seuraa kalvon nopea depolarisaatio ja aktiopotentiaalin synty. Inhibitoriset GABA- ja glysiinireseptorit aiheuttavat
päinvastaisen vaikutuksen, hyperpolarisaation, kuljettamalla Cl–virtoja ionitasapainon suuntaan solun sisään. Hyperpolarisaatio estää
aktiopotentiaalin syntyä.
Nikotiinireseptorit ovat parhaiten tunnettuja ionikanavareseptoreja. Hermo-lihasliitoksessa tavattavia motoristen hermojen välittäjäaineen, asetyylikoliinin, reseptoreja kutsutaan nikotiinireseptoreiksi, koska asetyylikoliinin ohella myös nikotiini kykenee aktivoimaan ne. Nikotiinireseptorit ovat solukalvon kationikanavia, jotka
koostuvat viidestä peptidiosasesta. Niiden väliin jäävä kanava läpäi-

2. Lääkeaineiden vaikutusmekanismit: reseptorit

see solukalvon (kuva 2-8). Nikotiinireseptorien rakenne tunnetaan
hyvin, sillä tätä reseptoriproteiinia on erittäin runsaasti sähkörauskun (Torpedo marmorata) sähköelimessä (jopa 30–40 % solukalvojen kokonaisproteiinista).
Reseptoriproteiini on kyetty puhdistamaan ja kiteyttämään tästä
lähtömateriaalista, ja elektronidifraktion avulla on saatu melko tarkka kuva reseptorin kolmiulotteisesta rakenteesta. Sähköelimen ja
hermo-lihasliitoksen nikotiinireseptorit muodostuvat neljästä erilaisesta peptidiosasesta α, β, γ ja δ. Kussakin reseptorissa on kaksi αosasta. Kanava avautuu, kun molemmat α-osaset sitovat asetyylikoliinimolekyylin. Aivojen ja autonomisen hermoston ganglioiden
nikotiinireseptorit koostuvat kahdesta α-osasesta ja kolmesta β-osasesta. Nämä voivat muodostaa lukuisia erilaisia yhdistelmiä, sillä
neuronaalisia α-osasia on ainakin seitsemää ja β-osasia kolmea eri
tyyppiä. Näin muodostuvien reseptorialatyyppien fysiologiset ja farmakologiset erikoispiirteet ovat vielä suureksi osaksi tuntemattomia.
Lepotilassa reseptorin kanava on suljettuna. Ligandin sitoutuminen ja reseptoriproteiinin konformaation muutos avaa kanavan. Molekyylitasolla nikotiinireseptorien toiminta perustuu kationinläpäisevyyden säätelyyn. Muut ionikanavareseptorit ovat yleiseltä rakenteeltaan nikotiinireseptorien kaltaisia, joskaan kaikista ei vielä tiedetä, muodostuvatko ne neljästä vai viidestä peptidiosasesta. Kationikanavien avautuminen depolarisoi postsynaptisen kalvon; siksi nikotiini- ja glutamaattireseptorien aktivaatio vaikuttaa soluihin ek-

Kuva 2-8. Asetyylikoliinin nikotiinireseptorin oletettu rakenne. A. Kukin reseptori
koostuu
peptidialayksiköistä,
joissa
hydrofobisten aminohappojen muodostamat jaksot asettuvat α-kierteiksi solukalvon sisään. Rikkisillat määräävät
solunulkoisen osan muodon. B. Peptidiosasten tertiäärirakenne on globulaarinen proteiini, josta osa pistää esiin
solukalvosta. C. Reseptorin poikkileikkaus solukalvon tasossa. Ionikanava
muodostuu viiden peptidiosasen väliin.
D. Elektronidifraktioon perustava esitys
reseptorin rakenteesta.
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• jännitteen säätelemät
ionikanavat

sitoivasti. Anionikanavien avautuminen hyperpolarisoi solukalvon;
GABAA- ja glysiinireseptoreilla on siksi solutasolla inhiboiva vaikutus. Kanavien ioniselektiivisyys, samoin kuin niiden selektiivisyys
aktivoivien ja salpaavien ligandien suhteen, perustuu niiden erilaiseen peptidirakenteeseen.
Lääkeaineet voivat vaikuttaa myös jännitteen säätelemien ionikanavien toimintaan. Toisin kuin ligandin säätelemät ionikanavat, nämä
solukalvojen kanavaproteiinit eivät toimi fysiologisten välittäjäaineiden reseptoreina. Esim. sydänlihassoluissa jännitteen säätelemät
L-tyypin Ca2+-kanavat osallistuvat keskeisellä tavalla sydänlihassolujen sähköisen ärtyvyyden ja supistusvoiman säätelyyn. Verisuonten
sileän lihaksen depolarisaatio ja supistuminen määräytyvät myös Ltyypin Ca2+-kanavien välittämästä Ca2+:n sisäänvirtauksesta. Ca2+-kanavien toimintaa estävät lääkeaineet, ns. kalsiumkanavan salpaajat,
ovat tärkeässä asemassa sydän- ja verisuonitautien lääkehoidossa.
Paikallispuudutteet lamaavat johtumista hermoissa estämällä
Na+-ionien kulkua solukalvon läpi. Sekä Ca2+-kanavien salpaajat että
puudutteet estävät kationikanavien toimintaa sitoutumalla ionikanaviin siten, että ionien läpipääsy estyy. Tunnetaan myös yhdisteitä,
kuten Bay K8644, jotka sitoutuvat muualle kanavaproteiineihin ja lisäävät Ca2+-kanavien aukiolon todennäköisyyttä. Ca2+-kanavien avaajien vaikutukset ovat päinvastaiset kuin kalsiumkanavan salpaajien:
ne lisäävät sydänlihassolujen supistusvoimaa ja supistavat verisuonia.

G-proteiinikytkentäiset reseptorit

Kuva 2-9. Kryoelektronimikroskoopilla
saatu elektronitiheyskartta kiteytetystä
rodopsiinista. Membraanin sisään sijoittuvat peptidijaksot nähdään tihentyminä, joiden väliin retinaalin sitoutumistasku jää. Lähde: Schertler ym., Nature
363:770-2, 1993.
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Hamsterin β2-adrenerginen reseptori oli ensimmäinen G-proteiinikytkentäinen reseptori, jonka aminohappojärjestys selvitettiin
kloonaamalla sitä koodittava geeni (v. 1986) ja jonka proteiinirakenteesta voitiin ryhtyä esittämään arveluja. Vaikka yhdenkään varsinaisen reseptoriproteiinin rakennetta ei vielä olekaan kyetty visualisoimaan fysikaalisin menetelmin, esim. röntgenkristallografian avulla, on käsitys reseptorien rakenteesta vuosi vuodelta tarkentunut.
Kaikille G-proteiinikytkentäisille reseptoreille yhteisessä rakennemallissa reseptoripolypeptidi muodostaa seitsemän solukalvon
läpäisevää jaksoa, joiden väliset sillat ovat sytoplasmaan ja solun
ulkopinnalle työntyviä silmukoita (kuva 2-7). Malli pohjautuu mm.
aminohappojen fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien perusteella
suoritettuun tietokonemallitukseen, jonka avulla voidaan ennustaa
hydrofobisten aminohappojaksojen muodostamien kierteisten rakenteiden sijainti solukalvossa ja hydrofiilisten jaksojen hakeutuminen nesteympäristöön. Tämä ns. hydropaattisuusanalyysi paljasti yllättäen, että β2-adrenergisen reseptorin oletettu rakenne muistutti
toisen G-proteiinikytkentäisen signaaleja välittävän kalvoproteiinin,
rodopsiinin, rakennetta.

2. Lääkeaineiden vaikutusmekanismit: reseptorit

Rodopsiini on onnistuttu alustavasti kiteyttämään, ja sen kiderakenteen analyysi tukee esitettyä rakennemallia. Kuvassa 2-9 on esitetty rodopsiinin kryoelektronimikroskooppikuva, jossa tämän valoaistimusta välittävän reseptoriproteiinin runko-osa on kuvattu kohtisuoraan silmän verkkokalvon sauvasolujen kalvon pintaa vasten.
Kierteiset, hydrofobiset aminohappojaksot, jotka kuvan 2-7 mallissa
nähdään jonoon purettuina sivulta päin, nähdään nyt seitsemänä
tiivistymänä päältä päin. Mallista voidaan ennustaa, mitkä aminohapot muodostavat kierteiden väliin jäävän taskun, johon valoreseptorin ligandi, retinaalimolekyyli, kiinnittyy. Tämä reseptorimalli on
saanut tukea mm. tutkimuksista, joissa on käytetty spesifisiä vastaaineita tunnistamaan solukalvon ulko- ja sisäpuolisia β2-reseptorin
osia.
G-proteiinikytkentäisten reseptorien geeniperhe on varsin suuri –
siihen kuuluu useita satoja reseptorigeenejä – ja se voidaan proteiinirakenteen ja reseptoreja aktivoivien ligandien perusteella jakaa
useisiin alaperheisiin (kuva 2-10). Kohdennetun mutageneesin avulla on selvitetty, mitkä reseptorien osat sitovat ligandeja ja mitkä välittävät vaikutuksia G-proteiineihin. Ligandeja sitovat rakenneosat
alaperheissä ovat varsin erilaisia. Tämä on helposti ymmärrettävissä,
kun ajattelee, miten erilaisia ligandeja ne ovat kehittyneet tunnistamaan (kuva 2-10). Retinaali ja adrenergisiin reseptoreihin sitoutuvat
katekoliamiinit ovat suhteellisen pieniä molekyylejä, ja niinpä ne kykenevät tavoittamaan reseptoriensa runko-osan sisään jäävän taskun.
Rodopsiini poikkeaa välittäjäaine- ja hormonireseptoreista siinä
suhteessa, että sen ligandi, retinaali, on koko ajan paikalla sitoutumistaskussa. Fotoni aiheuttaa rodopsiinin sisällä olevan retinaalin
isomerisaation inaktiivisesta trans-muodosta aktiiviseen cis-muotoon. Valon aiheuttama retinaalin konformaation muutos aiheuttaa
näin reseptoriproteiinin konformaation muutoksen, joka johtaa reseptorin aktivaatioon ja signaalin syntyyn.
Rodopsiinin perusteella arveltiin, että katekoliamiinien ja muiden
pienimolekyylisten välittäjäaineiden reseptoreissa tapahtuisi samalla tavoin reseptoriproteiinin konformaation muutos ja reseptorin ak-

• rodopsiini

• alaperheet
m

ligandeja sitova osa

Kuva 2-10. Ligandien sitoutumiskohdat
G-proteiinikytkentäisissä
reseptoreissa.
Rodopsiinin ligandi on retinaali, joka on
koko ajan sitoutuneena reseptoriin. Saapuvat fotonit aiheuttavat retinaalin
isomerisaation ja reseptorin aktivaation.
Trombiini katkaisee reseptoriproteiinin,
jolloin muodostuva uusi aminopää toimii
ligandina, joka aktivoi reseptorin runkoosan. Lähde: Coughlin, Curr Opin Cell
Biol 6:191-7, 1994.
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• G-proteiinit

tivaatio ligandin sitoutumisen seurauksena. Nyt pidetään todennäköisempänä, että reseptoriproteiinin konformaatio vaihtelee spontaanisti aktiivisen ja inaktiivisen välillä ja että agonistin sitoutuminen vain lukitsee reseptorin aktiivitilaan. Tätä käsitystä voidaan havainnollistaa jo edellä kuvassa 2-2 esitellyn reseptorien kaksitilamallin avulla.
Suurten glykoproteiinirakenteisten gonadotropiiniryhmän hormonien tunnistuskohta sijaitsee reseptorin solunulkoisessa osassa,
josta reseptorin aktivaation välittävä viesti kulkee toistaiseksi tuntemattomalla tavalla reseptorin runko-osaan ja edelleen solunsisäisille toisiolähettimekanismeille. Myös glutamaattireseptorit, trombiinireseptorit ja sekretiiniryhmän peptidireseptorit poikkeavat rakenteeltaan ja ehkä myös toiminnaltaan katekoliamiinityyppisistä
reseptoreista (kuva 2-10).
Guaniininukleotideja sitovat säätelijäproteiinit (G-proteiinit) välittävät reseptorien vaikutuksen solukalvossa sijaitseville efektoreille eli vasteenvälittäjille. Efektorit voivat olla entsyymejä tai
ionikanavia, joiden toiminnan muutos säätelee solunsisäisten biokemiallisten toisiolähettimolekyylien pitoisuuksia.
Reseptorin solunsisäisten osien aminohappokoostumus ja rakenne määräävät
reseptorin vaikutuksen kohdistumisen erilaisiin G-proteiineihin. G-proteiineja tunnetaan parisenkymmentä eri tyyppiä, siis paljon vähemmän kuin reseptoreja. Monet eri
reseptorit vaikuttavatkin samojen G-proteiinien kautta, esim. adenylaattisyklaasia aktivoiva Gs-tyyppinen G-proteiini voi välittää viestejä mm. β-adrenergisilta ja monilta
muilta monoamiinireseptoreilta ja suurelta joukolta erilaisten peptidihormonien reseptoreja (mm. luteinisoiva hormoni, vasopressiini, vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi,
substanssi P) (taulukko 2-3). Toisaalta sama reseptori voi myös kytkeytyä useampaan
kuin yhteen G-proteiinityyppiin ja aiheuttaa erilaisia biokemiallisia vasteita toimintaympäristönsä mukaan (kuva 2-11).

Taulukko 2-3. G-proteiinit ja niiden α-alayksiköt.
α-Alayksikkö

Vasteenvälittäjä*

Esimerkkejä

αs

Adenylaattisyklaasi (h)
Kalsiumkanava (h)

β-adrenergiset, histamiini H2, LH,
TSH, glukagoni, dopamiini (D1, D5), 5-HT4, 5HT6,
5-HT7, vasopressiini V2, adenosiini A2

α off
αt
αi

Hajureseptorit (satoja)
Rodopsiini
α2-adrenergiset, opioidireseptorit, 5HT1,
dopamiini (D2–4), asetyylikoliini M2 ja M4,
monet neuropeptidit
Kuten αi

α q/11

Adenylaattisyklaasi (h)
cGMP-fosfodiesteraasi (h)
Adenylaattisyklaasi (i)
Kaliumkanava (h)
Kalsiumkanava (i)
Kaliumkanava (h)
Kalsiumkanava (i)
Fosfolipaasi C (h)

α 12

Tuntematon

αo

reseptoreista**

Asetyylikoliini M1 ja M3, α1-adrenergiset, 5-HT2,
monet peptidit
Trombiini

*Nuolet viittaavat G-proteiinien vaikutuksiin, jotka voivat joko lisätä (h) tai vähentää (i) vasteenvälittäjien aktiivisuutta.
**Reseptorit voivat kytkeytyä useampaan kuin yhteen G-proteiiniin (ks. kuva 2-11).
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G-proteiinit koostuvat kolmesta peptidiosasesta α, β ja γ, joista
α-osasten rakenne ja toiminta tunnetaan parhaiten. Gα -proteiinin kiderakenteen analyysi on antanut runsaasti lisätietoa G-proteiinivälitteisestä soluviestinnästä. α-osasen aminohapporakenteen perusteella G-proteiinit voidaan jakaa neljään pääryhmään, Gs, Gi/o, Gq ja
G12 (taulukko 2-3). Kaikki α-osaset sitovat guaniininukleotideja
GDP:ta ja GTP:ta, ja ne kykenevät hydrolysoimaan GTP:n GDP:ksi
(GTPaasi-entsyymiaktiivisuus).

m

rakenne

m

toiminta

GTP-Gα-kompleksit ovat G-proteiinien aktiivisia muotoja, ja ne välittävät reseptorien vaikutuksia vasteenvälittäjille. Ne inaktivoituvat GTP:n hydrolysoituessa
GDP:ksi. Tämä ns. G-proteiinisykli on esitetty kuvassa 2-12. Hydrolyysireaktio ja Gproteiinin palautuminen inaktiiviseen muotoon ovat tärkeitä, jotta solujen dynaaminen
signaalinvälitys onnistuu. Esim. koleratoksiini saa Gs–proteiinin pysyvään aktivaatiotilaan. Koleralle ominainen voimakas ripuli johtuu Gs-aktivaation aiheuttamasta suoliston epiteelisolujen eritystoiminnan stimulaatiosta. Myös β- ja γ -osasista tunnetaan
useita ala-tyyppejä. On ilmennyt, että β -dimeerit voivat osallistua soluviestintään ja
vaikuttaa eri toisiolähettimekanismeihin; nämä vaikutukset voivat muuntaa samanaikaista Gα -vaikutusta tai olla siitä riippumattomia.

Reseptorit ja G-proteiinit muodostavat solukalvossa sijaitsevan
signaalinvälitysketjun alkupään. Niin ikään solukalvossa sijaitsevat
efektorit eli vasteenvälittäjät muuntavat niiden tuoman viestin sellaiseen muotoon, että se voi saavuttaa solun kaikki osat. Biokemialliset

• efektorit

Kuva 2-11. Signaalinvälitys reseptoreilta
(R) G-proteiinien (G) kautta vasteenvälittäjille (E). Yksi G-proteiini voi ottaa viestejä useilta reseptoreilta, ja yksi reseptori
voi vaikuttaa useamman kuin yhden Gproteiinin kautta. Vastaavasti tunnetaan
myös G-proteiinien ja vasteenvälittäjien
erilaisia yhdistelmiä.
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Kuva 2-12. G-proteiinisykli ja adenylaattisyklaasin aktivaatio. Aktivoitunut reseptori sitoo GS-proteiinin, jolloin siinä
oleva guaniininukleotidin sitomiskohta
vapauttaa siinä olevan GDP-molekyylin
ja sitoo GTP-molekyylin. G-proteiinin αsosanen irtoaa, ja αs-GTP-kompleksi sitoutuu vasteenvälittäjään ja aktivoi sen,
jolloin cAMP:n muodostus lisääntyy.
GS:n GTPaasi-entsyymiaktiivisuus hydrolysoi GTP:n GDP:ksi, jolloin α-GDP irtoaa vasteenvälittäjästä ja liittyy uudelleen βγ -dimeeriin.

toisiolähetit kuljettavat viestejä edelleen solun sisällä. Mekanismi
vahvistaa saapuneen signaalin moninkertaiseksi, sillä yhden ligandimolekyylin reseptorille tuoma viesti etenee nyt tuhansien toisiolähettimolekyylien kuljettamana. Adenylaattisyklaasi on klassinen
esimerkki reseptoreihin liittyvästä efektorimekanismista. Monet
reseptorit aktivoivat kohdesolujen adenylaattisyklaasiaktiivisuutta
Gs-proteiinien (s= stimuloiva) kautta, ja lisäävät syklisen adenosiinimonofosfaatin (cAMP) tuotantoa soluissa. cAMP on tärkeä solujen
toimintojen säätelijä. Toiset reseptorit vaikuttavat vastakkaisella tavalla ja vähentävät adenylaattisyklaasin aktiivisuutta Gi-proteiinien (i
= inhiboiva) kautta.
Muita tärkeitä efektorimekanismeja ovat mm. solukalvon fosfolipaasi C -entsyymin katalysoima inositolifosfolipidien pilkkoutuminen aktiivisiksi toisiolähettimolekyyleiksi ja solukalvon ionikanavien säätely. Fosfolipaasi C:n aktivaatiota välittävät pääasiassa
Gq-tyyppiset G-proteiinit. Ionikanavavaikutuksia voivat välittää monet eri G-proteiinityypit; vakuuttavimmin on suora kytkentä Gproteiinien ja Ca2+- ja K+-kanavien välillä osoitettu Go- (o = other,
muu) tyypin G-proteiineista.
Adenylaattisyklaasi ja cAMP. Syklisen 3',5'-adenosiinimonofosfaatin (cAMP) keskeisen merkityksen havaitseminen β-adrenergisten reseptorien biokemiallisena toisiolähettinä antoi 1950-luvun
lopussa ratkaisevan sysäyksen biokemiallisen farmakologian kehitykselle. Solukalvojen adenylaattisyklaasit, joita nykyisin tunnetaan
yhdeksän isoentsyymiä, katalysoivat elimistön kaikissa soluissa
cAMP:n muodostusta ATP:sta. Fosfodiesteraasit hydrolysoivat
cAMP:n inaktiiviseksi 5'-AMP:ksi. Monet hormonit, välittäjäaineet
ja lääkeaineet säätelevät solujen cAMP-pitoisuuksia aktivoimalla tai
estämällä adenylaattisyklaasien toimintaa tai estämällä fosfodiesteraasien katalysoimaa cAMP:n pilkkoutumista. cAMP:n monet vaikutukset solujen toimintaan välittyvät proteiinien fosforylaation kautta.
Monet proteiinikinaasit, tunnetuimpana esimerkkinä proteiinikinaasi A, aktivoituvat cAMP:n vaikutuksesta ja katalysoivat kohdeproteiinien seriini- ja treoniinitähteiden fosforylaatiota. Fosforyloituneen proteiinin toiminta poikkeaa fosforyloitumattoman proteiinin toiminnasta; esim. entsyymin tai ionikanavan aktiivisuus voi joko
lisääntyä tai vähetä merkittävästi fosforylaation tuloksena. Kohdeproteiini voi olla
esim. solujen energia-aineenvaihdunnan, solunjakautumisen tai erilaistumisen kannalta keskeinen entsyymi, solun ärtyvyyttä säätelevä ionikanava tai muu kuljetusmolekyyli, sileän lihaksen supistuksen aiheuttava säieproteiini tai reseptori. Tiedetään mm.,
että β-adrenergiset reseptorit välittävät oman toimintansa säätelyä cAMP-välitteisten
fosforylaatioreaktioiden kautta. Reseptorin fosforylaatio estää reseptorin kykyä aiheuttaa G-proteiinien aktivaatio ja toisiolähettivasteen synty. Mm. kohdennettujen
mutaatioiden avulla on β-reseptoreissa onnistuttu paikallistamaan fosforylaation ja Gproteiinikytkennän kannalta tärkeitä aminohappoja ja näin selvittämään eräissä koemalleissa ja hoitotilanteissa havaittavan nopean reseptorivasteen heikkenemisen,
desensitisaation, molekulaarisia mekanismeja (ks. jäljempänä).

Kuvassa 2-13 esitetään esimerkki cAMP:sta riippuvaisen, proteiinikinaasi A -välitteisen fosforylaation vaikutuksista rasva-, mak-

50

2. Lääkeaineiden vaikutusmekanismit: reseptorit

sa- ja lihassolujen energia-aineenvaihduntaan. β-adrenergiset reseptorit välittävät katekoliamiinien ja reseptoreja aktivoivien synteettisten agonistien vaikutuksen soluihin, ja seurauksena on lipolyysin
lisääntyminen, glykogeenin muodostumisen väheneminen ja glykogeenin pilkkoutumisen kiihtyminen. Nettovaikutuksena elimistön
energiavarastot vapautuvat glukoosin ja vapaiden rasvahappojen muodossa lihastoiminnan ja muiden energiaa kuluttavien elintoimintojen
käyttöön. Solujen suurentunut cAMP-pitoisuus johtaa näitä vaikutuksia välittäviin entsyymitoiminnan muutoksiin entsyymiproteiinien fosforylaation kautta. β-adrenergiset reseptorit aiheuttavat
myös cAMP:n välityksellä sydänlihassoluissa jännitteen säätelemien Ca2+-kanavien fosforylaation ja lisääntyneen Ca2+:n sisäänvirtauksen aktivoituneiden kanavien kautta. Sydämen supistusvoima
lisääntyy tällä mekanismilla, mutta samalla sydän herkistyy rytmihäiriöille. Sileässä lihaksessa cAMP:n säätelemä proteiinikinaasi
fosforyloi ja inaktivoi supistuksen kannalta keskeisen entsyymin,
myosiinin kevytketjun kinaasin.
Näistä esimerkeistä voidaan todeta, että sama reseptori, tässä βadrenerginen reseptori, voi vaikuttaa vastakkaisella tavalla eri kohdesolujen toimintaan. Sydänlihaksen supistusvoima lisääntyy, mutta sileän lihaksen supistus estyy. Tämän seurauksena esim. astmapotilaan
hengitys helpottuu keuhkoputkien sileän lihaskudoksen relaksoituessa. Samaan aikaan potilas tuntee sivuvaikutuksena sydämentykytystä sydänlihaksen voimistuneiden supistusten seurauksena. Molemmat tapahtumat perustuvat toisiolähetin, cAMP:n, suurentuneeseen pitoisuuteen soluissa; sitä seuraava kohdeproteiinien fosforylaatio aiheuttaa erilaisen toiminnallisen vasteen eri solutyypeissä.
Vasteen luonne määräytyy näissä tapauksissa kohdesoluissa käynnistyvien fosforylaatioreaktioiden erilaisten kohdeproteiinien perusteella.
Tärkeä ryhmä cAMP:n vaikutuksia välittäviä, fosforyloituvia kohdeproteiineja ovat myös geenien ilmentymistä säätelevät ns. transkriptiotekijät. Fosforylaatio säätelee näiden tumaproteiinien toimintaa ja niiden kautta monien kohdegeenien aktiivisuutta. Kohdeproteiinien aminohappojärjestys sisältää tunnistusjaksoja, jotka
määrittävät eri proteiinikinaasien selektiivisyyttä tietyille kohdeproteiineille.
Syklisen AMP:n ja GMP:n hydrolyysiä vähentävät lääkeaineet, fosfodiesteraasien
estäjät, ovat tärkeä lääkeaineryhmä (taulukko 2-4). Kofeiini ja teofylliini ovat vaikutukseltaan epäspesifisiä, ja niiden ja muidenkin metyyliksantiinien farmakologiset vaikutukset perustuvat useaan eri molekyylitason mekanismiin. Dipyridamolia käytetään
vähentämään verihiutaleiden aggregaatiota; silläkin on adenosiinin soluunottoon ja
metaboliaan kohdistuvia muita vaikutuksia fosfodiesteraasin eston ohella. Amrinoni ja
milrinoni ovat käytössä sydämen vaikea-asteisen vajaatoiminnan lyhytaikaisessa hoidossa; cAMP:n hajoamisen estäminen voimistaa mm. β-adrenergista vastetta sympaattisen hermoston stimulaatiolle ja tehostaa sydänlihassolujen supistustoimintaa ja relaksoi verisuonten sileää lihasta. Pitkäaikaiskäytössä molemmat lääkkeet ovat lisänneet
vajaatoimintapotilaiden kuolleisuutta, sillä ne lisäävät vaikeiden sydämen rytmihäiriöiden esiintymisriskiä.
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Kuva 2-13. β-reseptorivälitteinen energia-aineenvaidunnan säätely rasva- (A),
maksa- (B) ja lihassolussa (C). Lisääntynyt cAMP:n pitoisuus aktivoi proteiinikinaasi A:n, joka katalysoi energia-aineenvaihdunnan entsyymien fosforylaatiota. AC = adenylaattisyklaasi.

Sildenafiili (Viagra®) on uusi lääkeaine, jonka vaikutus kohdistuu varsin spesifisesti
fosfodiesteraasin tyyppi V isoentsyymiin. Sildenafiilin käyttöaihe on miesten erektiohäiriö, so. kyvyttömyys saavuttaa tai ylläpitää tyydyttävään seksuaaliseen kanssakäymiseen riittävä erektio. Seksuaaliseen stimulaatioon liittyvä autonomisen hermoston toiminta aiheuttaa siittimen paisuvaiskudoksessa sileän lihaskudoksen typpioksidivälitteisen relaksaation, joka tarvitaan erektion ylläpitämiseen. Typpioksidi aktivoi
guanylaattisyklaasientsyymin, mikä johtaa sileää lihasta relaksoivan toisiolähetin
cGMP:n muodostumisen lisääntymiseen. Fosfodiesteraasit hydrolysoivat cGMP:ta;
sildenafiili estää paisuvaiskudoksen sileälihassoluissa tyypin V isoentsyymin toimintaa voimistaen typpioksidin vaikutuksia. Sildenafiilin vaikutus ei kuitenkaan kohdistu
yksinomaan tähän kohdekudokseen ja -entsyymiin, vaan cGMP-välitteisinä haittavai-

Taulukko 2-4. Syklistä GMP:tä ja AMP:tä hajottavien fosfodiesteraasien (PDE) luokittelu.

PDE-isoentsyymi

Kohde

Selektiivinen estäjä

Eston vaikutus

I

cGMP, cAMP

Vinposetiini

Vasodilataatio

II

cAMP

–

–

III

cAMP, cGMP

Milrinoni
Amrinoni
Vesnarinoni

Inotropia
Vasodilataatio
Verihiutaleiden
aggregaation esto

IV

cAMP

Rolipraami

Keuhkoputkien sileän lihaksen relaksaatio
Antidepressiivinen vaikutus?

V

cGMP

Sildenafiili

Erektio

VI

cGMP

–

Fotoreseptorin

VII

cAMP

–

–
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Kuva 2-14. Fosfatidyyli-inositolisykli.
Solukalvon fosfolipaasi C-entsyymi aktivoituu reseptorien ja G-proteiinien vaikutuksesta ja katalysoi fosfatidyyliinositolidifosfaatin (PIP2) hydrolyysiä
aktiivisiksi toisioläheteiksi, diasyyliglyseroliksi (DAG) ja inositolitrisfosfaatiksi
(IP3).
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Kuva 2-15. Karbakoliinilla stimuloitu, M1muskariinireseptorien välittämä solunsisäisen Ca2+-pitoisuuden kasvu viljellyissä banaanikärpäsen soluissa. Kun soluja
eksitoidaan 340 ja 380 nm:n valolla,
Fura-2-merkkiaineen
emittoiman
510
nm:n valon intensiteetti on verrannolli2+
nen solujen vapaan Ca :n pitoisuuteen.
A-C: Kolme solua ennen lääkeaineen lisäystä (A), 25 sekuntia karbakoliinin lisäyksen (0,1 mM) jälkeen (B) ja karbakoliinin poistamisen jälkeen (C). Kuvassa
D on kahden solun vaste esitetty kvantitatiivisesti; siitä nähdään myös, että atropiini estää vasteen. Kuvat: D. Sattelle,
University of Cambrigde ja Miller ym., J
Exp Biol 198:1843–50, 1995.
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kutuksina saattaa esiintyä mm. värinäön ohimenevää heikentymistä, päänsärkyä, ihon
punoitusta, verenpaineen alenemista ja ylävatsavaivoja. Sildenafiili valloitti nopeasti
johtavan aseman miesten erektiohäiriöiden lääkehoidossa, koska se oli ensimmäinen
tehokas suun kautta nautittava lääke tähän tarkoitukseen.

Solunsisäisten Ca2+-varastojen toiminnan ja sytoplasman vapaan
Ca :n pitoisuuden säätely on keskeisen tärkeä mekanismi mm. solujen eritys- ja supistustoiminnan ohjailussa. G-proteiinikytkentäiset
reseptorit osallistuvat solujen Ca2+-pitoisuuden säätelyyn mm. stimuloimalla Ca2+:n vapautumista endoplasmisessa kalvostossa sijaitsevista varastoista. Tätä vaikutusta, joka on tyypillinen mm. M1- ja
M3-tyyppisille muskariinireseptoreille, α1-adrenergisille reseptoreille ja monille peptidireseptoreille (ks. taulukko 2-3), välittävät
Gq-tyyppiset G-proteiinit ja solukalvon inositolifosfolipidien pilkkoutumista katalysoiva entsyymi, fosfolipaasi C.
Fosfolipaasi C (etenkin sen β-tyypin isoentsyymi) katalysoi solukalvon rakenneosana esiintyvän fosfolipidin, fosfatidyyli-inositoli4,5-difosfaatin (PIP2) hydrolyysiä kahdeksi aktiiviseksi toisiolähettimolekyyliksi, 1,2-diasyyliglyseroliksi (DAG) ja inositoli-1,4,5trisfosfaatiksi (IP3) (kuva 2-14). Rasvaliukoinen DAG pysyy solukalvossa ja aktivoi siinä sijaitsevan proteiinikinaasi C:n, joka säätelee
omien tyypillisten kohdeproteiiniensa toimintaa katalysoi-malla niiden seriini- ja treoniinitähteiden fosforylaatiota. Proteiini-kinaasi
C:sta tunnetaan useita isoentsyymejä, joiden kohdeproteiinit ovat
erilaisia. Toisiolähettinä DAG toimii siis samalla tavoin kuin cAMP,
mutta sen kohdeproteiinit ovat erilaisia sekä sijaintinsa että
sisältämiensä erilaisten proteiinikinaasien tunnistusjaksojen vuoksi.
Myös toinen fosfolipaasi, fosfolipaasi D, voi katalysoida DAG:n
muodostusta solukalvoissa. Fosfolipaasi A2 voi myös olla reseptorien ja G-proteiinien vaikutuksen kohteena. Se katalysoi arakidonihapon vapautumista solukalvon fosfolipideistä. Arakidonihappo voi
itse toimia toisiolähettinä ja aktivoida proteiinikinaasi C:tä. Sen
metaboliitit prostanoidit ja leukotrieenit toimivat paikallisina välittäjinä mm. tulehdusreaktioissa ja solujen eritys- ja supistustoiminnan
säätelyssä, ja ne saattavat myös joissakin tapauksissa toimia solunsisäisinä toisiolähetteinä.

• fosfolipaasit

2+

m

fosfolipaasi C

m

fosfolipaasi D
fosfolipaasi A2

m

PIP2:n hydrolyysissä syntyvä vesiliukoinen IP3 kulkeutuu sytoplasmaan ja sitoutuu spesifiseen IP3-reseptoriin, joka sijaitsee endoplasmisessa kalvostossa. IP3-reseptorin aktivaatio aiheuttaa Ca2+-ionien virtauksen endoplasmisen kalvoston varastoista
sytoplasmaan, jossa vapaan Ca2+:n pitoisuus voi hetkellisesti lisääntyä jopa 100kertaiseksi (kuva 2-15). Vapaan Ca2+:n pitoisuuden lisäys aiheuttaa monia seurauksia
solujen toiminnalle; Ca2+ on tärkeä toisiolähetti, joka voi mm. avata ionikanavia ja lisätä
Ca2+:n virtausta soluihin ja Ca2+:n vapautumista solunsisäisistä varastoista ja säädellä
kohdeproteiinien fosforylaatiota Ca2+-kalmoduliinin säätelemien proteiinikinaasien ja
proteiinikinaasi C:n välityksellä. Solunsisäisen Ca2+-pitoisuuden kautta välittyvät vaikutukset ovat keskeisiä mm. hormonien, välittäjäaineiden ja lääkeaineiden aiheuttamassa sileän lihaksen supistuksessa, sydämen supistusvoiman säätelyssä ja hermosolujen ja ekso- ja endokriinisten rauhasten eritystoiminnan säätelyssä. Ca2+ on myös
tärkeä välittäjä reseptorivälitteisissä soluvauriotapahtumissa.
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Tunnettuja fysiologisia toisiolähettivaikutuksia välittävien yleisten G-proteiinityyppien Gs, Gi ja Gq lisäksi esiintyy etenkin hermokudoksessa erityisen runsaana neljäs G-proteiinityyppi, Go (o =
other), jonka toisiolähettivaikutukset pysyivät pitkään tuntemattomina. Nyt tiedetään, että Go-proteiinit osallistuvat hermosolujen toiminnalle tärkeään ionikanavien toiminnan säätelyyn. Opioidipeptidit
ja muut hermosolujen sähköistä ärtyvyyttä ja välittäjäaineiden eritystä vähentävät välittäjäaineet voivat reseptoriensa ja Go-proteiinien
kautta suoraan säädellä solukalvojen Ca2+-kanavien toimintaa. Govälitteinen mekanismi vähentää Ca2+-ionien kulkua Ca2+-kanavien
läpi. Go-proteiinit ovat ilmeisesti suorassa kontaktissa ionikanavaproteiinien kanssa, samaan tapaan kuin muut G-proteiinit ovat kontaktissa solukalvossa sijaitsevien vasteenvälittäjäentsyymien kanssa.
Edellä kuvattiin jo tilanteita, joissa G-proteiinit voivat epäsuorasti, biokemiallisten toisiolähettimekanismien kautta säädellä ionikanavien toimintaa kanavaproteiinien fosforylaation kautta. Go-proteiinien lisäksi myös Gi-proteiineilla on suoria ionikanavavaikutuksia. Sydämessä M2-muskariinireseptorit aktivoivat Gi3-tyypin Gproteiinien kautta hyperpolarisoivia K+-kanavia ja vähentävät sydänlihassolujen sähköistä ärtyvyyttä. Hermosoluissa mm. opioidireseptorien, α2-adrenergisten reseptorien, GABAB-reseptorien ja adenosiinin A1-reseptorien on osoitettu samalla tavoin vähentävän solukalvojen sähköistä ärtyvyyttä aktivoimalla hyperpolarisoivia K+-kanavia. Tällä mekanismilla on ilmeisesti tärkeä merkitys näiden reseptorien kautta vaikuttavien lääkeaineiden anestesia- ja analgesiavaikutusten kannalta.

Entsyymireseptorit
Entsyymireseptorit poikkevat rakenteeltaan ja toimintatavaltaan
monin tavoin sekä G-proteiinikytkentäisistä että ionikanavareseptoreista. Niiden vaikutus kohdesolun toimintaan välittyy itse reseptoriproteiinissa olevan entsyymiaktiivisuuden kautta. Tunnetuimpia
entsyymireseptoreita ovat tyrosiinikinaasireseptorit, joita ovat mm.
insuliinin ja monien kasvutekijöiden reseptorit. Tärkeitä tyrosiinikinaasireseptoreita on lueteltu taulukossa 2-5. Joidenkin hormonien,
esim. sydämen natriureettisen peptidin (ANP), reseptorit ovat rakenteeltaan tyrosiinikinaasireseptorien kaltaisia, mutta niiden aktivaatio
välittyy soluihin toisen entsyymin, guanylaattisyklaasin, välityksellä.
Ligandin sitoutuminen reseptoriin aktivoi entsyymin tuottamaan
enemmän toisiolähettinä toimivaa syklistä guanosiinimonofosfaattia (cGMP); cGMP:n pitoisuus säätelee puolestaan siitä riippuvaisen
proteiinikinaasin, proteiinikinaasi G:n aktiivisuutta. Joillakin entsyymireseptoreilla on seriini-treoniinikinaasiaktiivisuutta; tällaisia
ovat esim. transformoivan kasvutekijä β:n (TGFß) reseptorit.
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Taulukko 2-5. Tyrosiinikinaasireseptoreita
Epidermaalisen kasvutekijän reseptori (EGF-reseptori)
Fibroblastikasvutekijäreseptorit (FGF-reseptorit)
Hermokasvutekijäreseptorit (NGF-reseptorit)
Insuliinireseptori
Insuliinin kaltaisten kasvutekijöiden reseptorit (IGF-reseptorit)
Verihiutalekasvutekijäreseptorit
(PDGF-reseptorit)
Makrofagien kasvutekijäreseptori (M-CSF-reseptori)
Vaskulaariset endoteelikasvutekijäreseptorit (VEGF-reseptorit)
Eräät onkogeenien tuotteet (mm. Src)

Entsyymireseptorien tyypillinen rakenne ja toimintatapa on esitetty kuvassa 2-16. Kasvutekijäreseptorit ovat monomeerisiä proteiineja, joille on ominaista suurikokoinen solunulkoinen ligandeja sitova osa, yksi solukalvon läpäisevä hydrofobinen jakso ja sytoplasmaan työntyvä katalyyttinen keskus, jossa reseptorin entsyymiaktiivisuus sijaitsee. Insuliinireseptorissa hormonia sitova osa on
erillinen peptidi, joka on rikkisilloin kiinni reseptorin runko-osassa.
Sytokiinireseptoreissa ei itsessään ole katalyyttistä aktiivisuutta,
vaan liukoinen tyrosiinikinaasi ilmeisesti liittyy reseptorikompleksiin vasta reseptorin ulko-osan aktivaation ja kahden reseptorin
dimerisaation seurauksena.
Ligandin sitoutuminen aiheuttaa reseptoreissa sellaisen konformaation muutoksen, että ne muodostavat reseptoripareja eli dimerisoituvat. Kontaktiin joutuneet reseptorien katalyyttiset osat fosforyloivat tällöin toistensa tyrosiinitähteitä. ATP toimii tämän reaktion
fosfaattilähteenä. Muodostuvat fosfotyrosiinitähteet toimivat sitoutumispaikkoina reseptorien solunsisäisille kohdeproteiineille, jotka

• rakenne ja toiminta

m

dimerisoituminen

m

fosforylaatio

Kuva 2-16. Kasvutekijä- ja muiden entsyymireseptorien tyypillinen rakenne ja
toimintatapa. Aktivoivan ligandin sitoutuminen laukaisee tapahtumasarjan,
jossa reseptorit ensin dimerisoituvat ja
fosforyloituvat ja sen jälkeen katalysoivat kohdeproteiinien fosforylaatiota.
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puolestaan fosforyloituvat tyrosiinikinaasin katalyyttisen aktiivisuuden vaikutuksesta. Kullakin tyrosiinikinaasireseptorilla on sille
ominainen joukko fosforyloituvia kohdeproteiineja, mikä selittää
näiden reseptorien kautta välittyvien vasteiden spesifisyyden. Kohdeproteiinit voivat olla esim. entsyymejä, mm. muita proteiinikinaaseja tai fosfolipaasi C:n isoentsyymejä. Näin esim. insuliinireseptorin aktivaatio voi johtaa fosfolipaasi C:n aktivaatioon kohdesoluissa ja lisääntyneeseen IP3:n muodostukseen ja Ca2+:n vapautumiseen. Monet kohdeproteiinit säätelevät geenien transkriptioaktiivisuutta. Niiden kautta välittyvät kasvutekijöiden vaikutukset solujen
jakautumiseen ja erilaistumiseen ja monien onkogeenien aktivaatioon.

Tumareseptorit

• sitoutuminen
m

m

vapautuminen hsp:sta
m
dimerisaatio
sitoutuminen DNA:han

Kuva 2-17. Steroidi- ja muiden tumareseptorien tyypillinen rakenne ja toimintatapa. Ligandin aktivoimat reseptorit dimerisoituvat ja sitoutuvat säätelyalueille,
jolloin kohdegeenien aktiivisuus ja niiden koodittamien proteiinien synteesinopeus muuttuvat.
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Steroidihormonien, kilpirauhashormonien ja rasvaliukoisten vitamiinien A (retinoli) ja D (1,25-dihydroksikolekalsiferoli) on kulkeuduttava solujen sisään, ennen kuin ne voivat kohdata reseptorinsa.
Näiden hormonien ja vitamiinien reseptorit ovat monomeerisiä
tumaproteiineja; niiden yleinen rakenne ja toimintatapa on esitetty
kuvassa 2-17. Tunnettuja tumareseptoreita on lueteltu taulukossa 26. Näitä reseptoreita muistuttavat myös ns. dioksiinireseptori, joka
on aromaattisten hiilivetyjen kohdesolujen sytokromi P450 -entsyymien aktiivisuuteen kohdistuvia vaikutuksia välittävä tumaproteiini (Ah-reseptori, joka ei kuitenkaan ole ”sinkkisormireseptori”,
ks. jäljempänä), ja joukko rakenteeltaan samankaltaisia tumaproteiineja, joiden ligandeja ja solutason vaikutuksia ei vielä tunneta.
Ligandin sitoutuminen reseptoriin muuttaa ilmeisesti reseptoriproteiinin konformaatiota siten, että siihen sitoutuneet lämpösokkiproteiinit irtoavat (heat shock proteins, hsp); näitä tunnetaan useita
eri muotoja ja niiden tehtävä on säädellä solujen makromolekyylien
keskinäisiä vuorovaikutuksia. Vapaat reseptori-ligandikompleksit
pariutuvat dimeereiksi, jotka etsivät tuman kromatiinin joukosta
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kohdegeeniensä spesifiset tunnistuskohdat ja sitoutuvat niihin. Reseptorin kiinnittyminen kohdegeenien säätelyalueille kiihdyttää yhdessä muiden paikalla olevien transkription säätelytekijöiden kanssa
RNA-polymeraasin aktiivisuutta, ja lähetti-RNA:n tuotanto lisääntyy.
Kohdegeenien aktivaatio on soluviljelyolosuhteissa ja koe-eläinten kudoksissa havaittavissa jo minuuttien kuluessa hormonikäsittelystä, mutta vasteet solujen proteiinisynteesissä ja niiden toiminnan muutoksissa tulevat esiin hitaammin. Kullakin tumareseptorilla
on sille ominainen joukko kohdegeenejä. Reseptorin spesifisyys
kohdegeenien suhteen määräytyy sen rakenteen perusteella. Sekä
DNA:han sitoutuvan osan että siitä aminoterminaaliseen suuntaan sijaitsevan säätelyosan rakenne lienee tässä suhteessa tärkeä.
DNA:han sitoutuva osa sisältää kaksi ns. sinkkisormea, sinkki-ioneja
sitovaa proteiinijaksoa, joita esiintyy tumareseptorien lisäksi tyypillisesti myös monissa muissa geenien luentaa säätelevissä transkriptiotekijöissä. Kaikkia tumareseptorien kohdegeenejä ei vielä tunneta, mutta esim. D-vitamiinin tiedetään lisäävän kalsiumin saatavuutta
käynnistämällä kalsiumin imeytymistä lisäävän proteiinin synteesi
suoliston limakalvon soluissa. Vastaavasti mineralokortikoidit indusoivat munuaisten tubulussolujen toiminnalle tärkeiden kuljetusproteiinien synteesiä, glukokortikoidit vaikuttavat mm. monien aineenvaihdunnan, kollageenisynteesin ja tulehdusreaktioiden kannalta tär-

• kohdegeenit

Taulukko 2-6. Tumareseptoreja ja niiden kohdegeenejä ja -proteiineja
Reseptori

Esimerkkejä kohdegeeneistä ja reseptorien
vaikutuksista proteiinisynteesiin

Androgeenireseptori

Prostataspesifinen antigeeni h
prostatan hapan fosfataasi i

Estrogeenireseptori

Progesteronireseptori h; laktoferriini h; prolaktiini h

Progesteronireseptori

Munanvalkuaisproteiinit (kanan) h; uteroglobiini h

Glukokortikoidireseptori

Lipokortiinin tuotanto h; sytokiinien tuotanto i;
β-reseptorin tuotanto h; kasvuhormoni i

Mineralokortikoidireseptori

Munuaistiehyiden kuljettajaproteiinien tuotanto h

A-vitamiini- eli retinoidireseptori

Alkalinen fosfataasi h; kasvuhormoni h;
erbB2-proto-onkogeeni h; EGF-reseptori h

D-vitamiinireseptori

Osteokalsiini h; osteopontiini h; alkaliset
fosfataasit h; lisäkilpirauhashormoni i;
Ca2+:n imeytyminen suolistosta h

Kilpirauhashormonireseptori

Kasvuhormoni h; tyreotropiini i; EGF-reseptori h

Dioksiini- eli Ah-reseptori

Sytokromi P450 -entsyymien tuotanto h
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keiden entsyymien synteesiin, ja sukupuolihormonit välittävät lisääntymisjärjestelmän kudosten rakenteen ja toiminnan monimutkaisen säätelyn kohdegeenien aktiivisuuden tarkkaan ajoitettujen
muutosten kautta (taulukko 2-6).

Reseptorien säätely

• geenin ilmentyminen

Reseptorit ovat solujen proteiineja, joiden esiintymistä ja toimintaa voidaan säädellä monin tavoin. Reseptorigeenien ekspression säätely muuttaa reseptoriproteiinien määrää soluissa; proteiinisynteesin nopeuden määrää reseptoreja koodittavan lähetti-RNA:n
määrä. Joissakin tapauksissa on osoitettu, että samasta lähettiRNA:sta syntyy RNA:n muokkautumisen takia hieman erilaisia
reseptoriproteiineja, joilla on toisistaan poikkeavia toiminnallisia
ominaisuuksia. Tämän ilmiön farmakologinen ja terapeuttinen merkitys on vielä selvittämättä. Reseptorigeenien säätelyalueiden tutkimus on sen sijaan selvittänyt mekanismin, joka välittää astman hoidossa kliinisestikin merkittävää glukokortikoidien kykyä voimistaa
β2-reseptorivasteita.
Pitkäkestoisen β2-reseptoriagonistihoidon aiheuttama reseptorien epäherkistyminen ja vasteen heikkeneminen ovat seurausta reseptorien fosforylaatiosta, jota välittäviä mekanismeja tunnetaan jo useita (ks. jäljempänä). β2-reseptorigeenin säätelyalueella on useita glukokortikoidireseptorien tunnistuskohtia, joiden kautta glukokortikoidit voivat lisätä β2-reseptoria koodittavan lähetti-RNA:n synteesiä. Kun astmapotilaan hoidossa käytetään steroidia, näin lisääntynyt reseptoriproteiinin tuotanto korvaa fosforylaation välittämän desensitisaation aiheuttaman β2-reseptorivasteen vähenemisen. Monien reseptorigeenien säätelyalueilla on myös tunnistuskohtia muille geenien ilmentymistä sääteleville ns. transkriptiotekijöille, esim. cAMP:n vaikutusta välittäville säätelijäproteiineille. Solunsisäistä cAMP:n pitoisuutta säätelevä reseptori voi
tällä mekanismilla säädellä oman geeninsä tai jonkin muun cAMP:n säätelemän reseptorigeenin ilmentymistä.

• fosforylaatio säätelijänä

m
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PKA

Reseptoriproteiinien toiminnan säätelyä voi tapahtua myös sen
jälkeen, kun aminohapot ovat liittyneet toisiinsa proteiiniksi ribosomien pinnalla lähetti-RNA:n sanelemassa järjestyksessä. Parhaiten
tunnetaan β-adrenergisten reseptorien toimintaa säätelevät mekanismit. Näissä reseptoreissa on peptidijaksoja, jotka toimivat proteiinikinaasien tunnistuskohtina ja jotka aiheuttavat reseptoriproteiinien
fosforylaation (kuva 2-18). Melko lyhytaikainenkin, vain muutaman
minuutin kestävä altistuminen suhteellisen pienille agonistipitoisuuksille saa solujen cAMP-pitoisuuden ja proteiinikinaasi A (PKA)
-aktiivisuuden suurenemisen kautta aikaan näiden G-proteiinikytkennälle tärkeiden aminohappojen fosforylaation. Fosforylaatio
heikentää reseptorin kykyä aktivoida solujen signaalinvälitysmekanismit, jolloin vaste agonistiin heikkenee. Ilmiö on esimerkki reseptorien desensitisaatiota, epäherkistymistä, välittävistä mekanismeista.
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Kuva 2-18. Kaavakuva β2-reseptorin rakenteesta.
Reseptorin
aktiivisuuden
säätelyn kannalta mahdolliset merkittävät fosforylaatiokohdat on merkitty. Proteiinikinaasi A:n ja C:n fosforylaatiokohdat väritetty; u, G-proteiinikytkentäisten
reseptorien kinaasin (GRK) fosforylaatiokohdat; , tyrosiinikinaasien fosforylaatiokohtia. CHO = reseptoriproteiinin
glykosylaatiokohdat.

Myös muut proteiinikinaasit kuin PKA voivat säädellä reseptorien toimintaa. Joukko proteiinikinaaseja, joita kutsutaan G-proteiinikytkentäisten reseptorien kinaaseiksi
(GRK), katalysoi rodopsiinin, β-adrenergisten ja monien muiden G-proteiinikytkentäisten reseptorien fosforylaatiota. Vain agonistin miehittämä reseptori toimii GRK:n
substraattina. Toisin kuin PKA, GRK ei suoraan vaikuta reseptorien signaalinvälitykseen. Fosforyloitunut reseptori sitoo kuitenkin toisen säätelijäproteiinin, β-arrestiinin,
siten että signaalin välitys G-proteiineille estyy (uncoupling). PKA:n ja GRK:n katalysoiman fosforylaation aiheuttaman irtikytkennän erilaiset mekanismit on kaavamaisesti
esitetty kuvassa 2-19.

m

GRK

Kuva 2-19. β-adrenergisten reseptorien
fosforylaatio ja reseptorien irtikytkeytyminen aiheuttavat vasteen heikkenemisen, desensitisaation. GRK = G-proteiinikytkentäisten reseptorien kinaasi,
B-ARR = β-arrestiini, PKA = proteiinikinaasi A, NA = noradrenaliini, AC =
adenylaattisyklaasi.
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Kuva 2-20. β-adrenergisten reseptorien
internalisaatio 30 minuuttia kestäneen
agonistivaikutuksen (noradrenaliini, 10
µM) vaikutuksesta. Reseptorivasta-aineen avulla voidaan seurata reseptorin
kulkua solukalvolta (A) solunsisäisiin
vesikkeleihin (B). Vaste agonistiin heikkenee, kun reseptorien määrä solun pinnalla vähenee. J. Kallio ja B. Kobilka,
Stanford University.

• myasthenia gravis

• diabetes insipidus
• muut hormoniresistenssit
• aktivaatiohäiriöt

• polygeeniset sairaudet
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Reseptorien solunsisäisten osien fosforylaatio edistää myös reseptorin joutumista solun pinnasta solun sisään (kuva 2-20). Desensitisaatio on tässä tapauksessa seurausta reseptorien määrän vähenemisestä solun pinnalla (sequestration). Solun sisään joutuneet reseptorit voidaan palauttaa solun pinnalle uudelleen käytettäviksi, tai
ne voivat joutua lysosomaalisten entsyymien pilkkomiksi, jos suuret
agonistipitoisuudet jatkuvat pitkään. Tässä tapauksessa agonistialtistus siis aiheuttaa reseptorien määrän vähenemisen (downregulation).

Reseptorivirheet sairauksien aiheuttajina
Jo 1970-luvulla havaittiin, että halvausmaisen lihasheikkouden,
myasthenia graviksen, syy on hermo-lihasliitoksen nikotiinireseptorien kato. Reseptorien tuhoutuminen johtuu patologisesta vastaaineenmuodostuksesta. Reseptorigeenien poikkeavuudet, geenivirheet, on vastikään tunnistettu monien harvinaisten perinnöllisten
sairauksien ja joidenkin somaattisten mutaatioiden aiheuttamien sairauksien syiksi. Vasopressiinin tyypin 2 reseptorin geenivirhe aiheuttaa X-kromosomin mukana periytyvän hormoniresistenssin ja diabetes insipidus -taudin.
Esimerkkejä autosomaalisesti resessiivisesti periytyvistä geenivirheistä ovat ACTH-, FSH- ja LH-reseptorien rakennevirheistä aiheutuvat hormoniresistenssitilat ja kehityshäiriöt (taulukko 2-7).
Geenimutaatio voi myös aiheuttaa reseptorin patologisen aktivaation; esimerkkejä tästä ovat somaattisen mutaation aktivoiman tyrotropiinireseptorin aiheuttama kyhmystruuma ja suvuittain esiintyvä
poikien ennenaikainen puberteetti, jonka syy on perinnöllisen geenivirheen aiheuttama luteinisoivan hormonin reseptorin aktivaatio
(taulukko 2-7).
On mahdollista, että myös alttius sairastua yleisiin, etiologialtaan
polygeenisiin ja samalla ympäristötekijöistä riippuvaisiin sairauksiin, kuten astmaan, verenpainetautiin, lihavuuteen, skitsofreniaan
tai alkoholismiin, selittyy ainakin osaksi solujen signaalinvälitykseen liittyvien geenien, esim. reseptorigeenien tai G-proteiinien
alayksikköjä koodittavien geenien virheiden pohjalta. Esim. β2adrenergisia ja eräitä dopamiini- ja serotoniinireseptorien alatyyppejä koodittavista geeneistä on löydetty poikkeavuuksia, jotka aiheuttavat reseptorien rakenteen muutoksia ja liittyvät joidenkin monitekijäisten sairauksien esiintymiseen. Reseptorien rakenteen muutokset voivat aiheuttaa toiminnallisia muutoksia esim. ligandien sitoutumisessa, reseptorien signaalinvälityksessä tai reseptorien säätelyssä.
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Taulukko 2-7. Esimerkkejä tunnetuista reseptorigeenien poikkeavuuksista ja niiden aiheuttamista sairauksista.
Reseptori

Mutaatio

Sairaus

Vasopressiini 2

X-kromosomissa; 16 eri mutaatiota
kuvattu; aiheuttavat toimimattoman
reseptoriproteiinien synteesin

Synnynnäinen diabetes insipidus

ACTH

Autosomaalisia pistemutaatioita;
toimintakyvytön reseptori

Glukokortikoidien

FSH

Autosomaalinen pistemutaatio; ei
vastetta FSH:lle

Munasolun kypsymishäiriö,
hedelmättömyys

Ca2+-sensori

Autosomaalinen dominantti
periytyminen; pistemutaatio aiheuttaa
toimimattoman reseptoriproteiinin

Hypokalsiuurinen hyperkalsemia
ja vastasyntyneen
hyperparatyreoidismi

Tyrotropiini (TSH)

Somaattinen pistemutaatio aktivoi
reseptorin

Kyhmystruuma

Lutropiini (LH)

Autosomaalinen dominantti
pistemutaatio aktivoi reseptorin

Poikien ennenaikainen puberteetti

Pistemutaatio inaktivoi reseptorin;
resessiivinen periytyminen

Miehen sukupuoliominaisuuksien
erilaistumishäiriö
(pseudohermafrodismi)

puutos

Muita lääkevaikutusten kohdeproteiineja: solukalvojen
kuljettajamolekyylit
Yhdisteiden valikoiva pääsy solukalvon läpi – passiivisen diffuusion tai aktiivisen kuljetuksen kautta – on keskeinen edellytys solujen homeostaasin ylläpitämiselle ja monille solujen toiminnoille.
Solukalvojen valikoivaa läpäisyominaisuutta määräävät siihen erikoistuneet kanava- ja kuljettajaproteiinit. Niiden tärkeimmät muodot

Kuva 2-21. Monet solukalvojen valkuaisaineet osallistuvat ionien ja orgaanisten yhdisteiden kuljetukseen solukalvon
läpi. Nämä kuljettajaproteiinit voivat olla
lääkevaikutusten kohdemolekyylejä.
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• passiivinen diffuusio
• helpotettu diffuusio

• aktiivinen kuljetus

• hermovälittäjäaineiden
kuljetus

Kuva
2-22.
Hermovälittäjäaineiden
kuljettajaproteiinien kahden päätyypin
rakenne. A. Monoamiinien ja mm.
GABA:n kuljettajaproteiinit. B. Glutamaatin ja muiden eksitoivien aminohappovälittäjäaineiden kuljettajaproteiinit.
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on esitelty kuvassa 2-21. Jännitteen ja ligandin säätelemät solukalvojen ionikanavat ovat tärkeitä lääkevaikutusten kohdemolekyylejä,
ja niitä käsitellään toisaalla tässä luvussa ja useissa muissa tämän
kirjan luvuissa.
Passiivinen diffuusio solukalvon läpi suuremmasta pitoisuudesta
pienempään ei kuluta energiaa. Passiivisen diffuusion nopeuteen
vaikuttavat pitoisuuseron suuruuden lisäksi kulkeutuvan yhdisteen
molekyylikoko, varaus ja rasvaliukoisuus. Fasilitoidussa (helpotetussa) diffuusiossa kulkeutuminen kalvon läpi on odotettua nopeampaa. Tällöin kulkeutuva yhdiste sitoutuu ensin johonkin solukalvon rakenneosaan, joka auttaa molekyylien virtausta pitoisuuseron suuntaisesti. Helpotetun diffuusion kapasiteetti on rajallinen ja
sen määrää kuljetusta avustavan proteiinin määrä kalvolla.
Varsinaiset kuljettajaproteiinit voivat toimia helpotetun diffuusion tapaan kalvon läpäisevyyttä edistävinä tekijöinä tai muodostaa
solukalvoon kanavia, joiden kautta kuljetus tapahtuu (ionikanavat).
Antiportterit välittävät kahden kuljetettavan yhdisteen liikettä vastakkaisiin suuntiin. Symportteri välittää kahden yhdisteen samansuuntaista ja -aikaista pääsyä kalvon läpi. Kummassakin tapauksessa
ainakin toinen yhdisteistä on sähköisesti varautunut hiukkanen, ioni,
joka kulkee pitoisuuseron tai sähköisen potentiaalieron suuntaisesti
ja tarjoaa kuljetusreaktion tarvitseman energian solun käyttöön.
Ionin pitoisuuseron tai siihen liittyvän sähköisen varauksen ylläpitäminen edellyttää energian tuottamista solun muissa aineenvaihduntareaktioissa. Tällaisia kuljettajaproteiineja on elimistön kaikissa
soluissa, mutta lääkehoidon kannalta ne ovat erityisen merkittäviä
mm. hermosoluissa, munuaisten tubulussoluissa ja mahan parietaalisoluissa (suolahapon eritys).
Hermovälittäjäaineiden kuljetus soluihin muistuttaa monessa
suhteessa solukalvojen aktiivisia kuljetusmekanismeja, joilla solu
ottaa substraatteja aineenvaihduntansa tarpeita varten. Solukalvon
sähkökemialliseen potentiaalieroon varastoitunut energia on tarpeen solun tarvitsemien orgaanisten molekyylien kulkiessa solunulkoisesta tilasta pitoisuusgradienttia vastaan solukalvon läpi. Samalla ioneja siirtyy niiden sähkökemiallisen gradientin suuntaisesti
ja tämä tuottaa orgaanisten aineiden kuljetukseen tarvittavan energian. Myös asetyylikoliinin synteesissä tarvittava koliini siirtyy hermopäätteisiin spesifisen, energiaa kuluttavan kuljetusmekanismin
avulla.
Hermopäätteiden kuljettajaproteiinit ovat tärkeä joukko erikoistuneita kuljetusmolekyylejä. Synapsirakoon vapautuneita hermojen
välittäjäaineita voivat inaktivoida joko metabolia tai välittäjäainemolekyylien otto takaisin hermopäätteisiin varastoon ja uusiokäyttöön (luku 10). Katekoliamiinit ja serotoniini ovat klassisia esimerkkejä kierrätettävistä, takaisin hermopäätteeseen otettavista
välittäjäaineista. Arvioidaan, että jopa 80 % synapsirakoon vapautuneesta monoamiinivälittäjäaineesta menee tämän mekanismin avulla
uudelleenkäyttöön. Noradrenaliinin, dopamiinin ja serotoniinin
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neuronaalinen soluunotto on tunnettu 1960-luvun alusta. Soluunottomekanismit ovat tärkeitä lääkevaikutuksen kohteita etenkin masennuksen hoidossa. Monoamiinien lisäksi hermo- ja gliasoluissa
on spesifisiä soluunottomekanismeja myös aminohappovälittäjä-aineita (mm. glutamaatti, aspartaatti, GABA, glysiini) ja adenosiinia
varten (taulukko 2-8).
Välittäjäaineiden soluunotosta huolehtivat kuljettajaproteiinit
voidaan rakenteensa ja toimintansa perusteella jakaa kahteen pääryhmään, joiden pääpiirteitä ja tyypillisiä jäseniä kuvataan taulukossa 28 ja kuvassa 2-22. Noradrenaliinin kuljettajaproteiinia koodittava
geeni kuuluu samaan geeniperheeseen mm. muiden monoamiinivälittäjäaineiden ja GABA:n, glysiinin ja tauriinin kuljettajaproteiinien
geenien kanssa. Näissä kuljettajaproteiineissa arvellaan olevan 12
solukalvon läpäisevää jaksoa (kuva 2-22A), ja ne muistuttavat toisiaan aminohappokoostumukseltaan (40–60 % yhteisiä aminohappoja). Näiden kuljettajaproteiinien toiminta perustuu Na+- ja Cl–-ionien kulkuun välittäjäainemolekyylien mukana solukalvon läpi kuljettajaproteiinin sisään muodostuvan kanavan kautta (kuva 2-23). Monoamiinien kuljetusmolekyylit siirtävät toimiessaan lisäksi K+ioneja ulos soluista.
Kullakin kuljettajaproteiinilla on oma, muista poikkeava kuljetettavien molekyylien valikoimansa. Oman välittäjäaineensa lisäksi
useimmat kykenevät kuljettamaan solujen sisään välittäjäainetta rakenteeltaan läheisesti muistuttavia synteettisiä johdoksia. Tämä selektiivisyys perustuu kanavan suulla olevien substraattien tunnistuskohtien erilaisuuteen. Kuljettajaproteiinien toimintaa voidaan myös
spesifisesti estää erilaisilla lääkeaineilla (taulukko 2-8). Masennuksen ja eräiden muiden neuropsykiatristen häiriöiden hoidossa käytettävät ns. trisykliset masennuslääkkeet (mm. amitriptyliini ja imipramiini) estävät tehokkaasti noradrenaliinin ja serotoniinin ottoa
takaisin soluun (luku 23). Eräät uudemmat masennuslääkkeet ovat

• monoamiinityyppi
m

m

m

rakenne

ionit

selektiivisyys

Taulukko 2-8. Solukalvojen ja hermovälittäjäaineiden varastorakkuloiden kuljetusmolekyylit lääkevaikutusten kohteena.
Kuljetusmolekyyli

Vaikuttava aine

Koliinitransportteri
Välittäjäaineiden kuljetusmolekyylit,
tyyppi 1
GABA
Dopamiini
Noradrenaliini
Serotoniini
Adenosiini
Välittäjäaineiden kuljetusmolekyylit,
tyyppi 2
Glutamaatti
Hermopäätteiden varastorakkuloiden
kuljetusmolekyylit,
tyyppi 3
Dopamiini
Na +/K +-ATP-aasi
+
+
H /K -ATP-aasi
Na+/K+/2Cl– -transportteri

Hemikoliini

Tiagabiini
Nomifensiini, kokaiini
Desipramiini, maprotiliini
Fluoksetiini, sitalopraami
Dipyridamoli

Kainaatti

Reserpiini
Digoksiini
Omepratsoli
Furosemidi

Kuva 2-23. Serotoniinin kuljettajaproteiinien toimintatapa. Na+- ja Cl–-ioneja
kulkeutuu hermopäätteen sisään välittäjäaineen mukana, ja K+-ioneja siirtyy
solusta ulos. Solukalvon ionigradientin
ylläpitäminen kuluttaa energiaa.
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hyvin selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (mm. fluoksetiini ja sitalopraami). Selektiivisesti dopamiinin kuljettajaproteiiniin
vaikuttavia lääkeaineita on myös kehitetty. GABA:n takaisinoton estäjiä käytetään epilepsialääkkeinä.
m huume- ja
neurotoksiinivaikutus

• glutamaattityyppi

• kuljetus
varastorakkuloihin

Hermovälittäjäaineiden kuljettajaproteiineilla on tärkeä merkitys paitsi hoidossa
käytettävien lääkeaineiden kohdemolekyyleinä myös monien huumeiden ja neurotoksiinien vaikutusten välittämisessä. Kokaiinin huumevaikutus välittyy ilmeisesti suureksi osaksi dopamiinin, noradrenaliinin ja serotoniinin kuljettajaproteiinien salpauksen kautta (ks. luku 26). Myös amfetamiini estää monoamiinien soluunottoa ja saa samalla aikaan monoamiinien vapautumisen hermopäätteiden varastoista; kuljettajaproteiinin välittämä pääsy hermopäätteen sisään on edellytys tälle vaikutukselle. Uusi
muotihuume, 3,4-etyleenidioksimetamfetamiini (MDMA eli ekstaasi) vaikuttaa pääasiassa serotoniinin soluunottoon. Neurotoksiinien selektiivinen myrkkyvaikutus tiettyyn hermosolujen joukkoon voi perustua siihen, että toksiini on soluunottomekanismin substraatti ja kertyy tällä tavoin soluihin. Dopaminergisia soluja tuhoavat 6hydroksidopamiini ja metyylifenyylitetrahydropyridiini (MPTP) ovat esimerkkejä tällaisesta vaikutustavasta.

Glutamaatin ja muiden eksitoivien aminohappovälittäjäaineiden
kuljetusmolekyylit muodostavat solukalvoissa sijaitsevien hermovälittäjäaineiden kuljetusmolekyylien toisen pääryhmän (taulukko
2-8 ja kuva 2-22B). Niiden rakenne on selvästi erilainen kuin monoamiinivälittäjäaineiden ja GABA:n kuljettajaproteiinien. Na+-ioneja
kulkeutuu solujen sisään glutamaatin mukana, mutta glutamaatin soluunoton yhteydessä K+- ja OH–- tai HCO3–-ioneja siirtyy solusta
ulos, toisin kuin esim. GABA:n soluunotossa. Häiriöillä glutamaatin
soluunotossa voi olla merkitystä glutamaatin neurotoksisten vaikutusten synnyssä.
Hermopäätteiden sisällä monoamiini- ja aminohappovälittäjäaineet ovat varastoituneina erikoistuneisiin varastorakkuloihin. Monoamiinivarastojen toimintaa voidaan häiritä mm. reserpiinillä ja
tetrabenatsiinilla. Reserpiinin kykyä tyhjentää hermosolujen katekoliamiinivarastot on käytetty vuosikymmenten ajan hyväksi kokeellisessa farmakologiassa ja verenpainetaudin hoidossa. Vasta äskettäin on kyetty osoittamaan, että reserpiini sitoutuu spesifiseen kohdeproteiiniin hermopäätteen varastorakkulan kalvossa ja estää tällä
tavoin välittäjäaineen aktiivisen kuljetuksen varastorakkulan sisään.
Varastorakkuloiden kuljetusmolekyylit muodostavat välittäjäaineiden kuljettajaproteiinien kolmannen pääluokan.
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