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Maksa toimii sekä monipuolisena aineenvaihdunnan säätelijänä että rauhasena. Keskeistä

maksan kyvylle toimia veren rav¡ntoaineiden pitoisuuksien säätelijänä ja portinvartijana on

sen toiminnallinen heterogeenisyys. Kussakin maksaliuskassa periportaaliset, so. lähempänä

porttilaskimoa ja maksavaltimoa sijaitsevat, ja toisaalta perisentraaliset, so. keskuslaskimoa

ympäröivät solut, ovat erilaisessa asemassa suhteessa maksan verenkiertoon. Esimerkiksi

glukoneogeneesi ja aminohappojen hajoaminen tapahtuvat lähinnä periportaalisella vyöhyk-

keellä kun taas perisentraalisella vyöhykkeillä esimerkiksi glykolyysi, rasvahappojen synteesi
ja biotransformaatio on voimakkaampaa.

Nisäkkäiden maksassa glutamiinisyntetaasia tuottavat vain keskuslaskimojen ja maksalaski-

mon kokoavien haarojen ympärillä sijaitsevat maksasolut. Toisaalta karbamyylifosfaattisyn-
tetaasia ei esiinny lainkaan useimmissa näistä soluista, ja runsaimmin sitä tuottavat peripor-

taaliset solut. Entsyymien lähetti-RNA:t esiintyvät samalla tavoin jakautuneena, joten entsyy-

mien tuotantoa säädellään ilmeisesti pääasiassa transkription tasolla. Näiden entsyymien toi-

silleen vastakkainen esiintyminen on äärimmäinen muoto maksan heterogeenisyydestä sekä
jyrkkärajaisuudessaan että pysyvyydessään in vivo.

Tärkeimpien am¡nohappoja hajottavien sekä karbamyylifosfaattisyntetaasin ohella muiden

ureasynteesiin osallistuvien entsyymien aktiivisuus on suurempi periportaalisella alueella. Eri-

tyisesli glutaminaasi rajoittuu rotan maksassa va¡n periportaaliseen puoliskoon. Siten maksas-

sa on kaksi erillistä vyöhykettä joilla on erilaiset tehtävät typpiaineenvaihdunnassa. Karba-

myylifosfaattisyntetaasia sisältävä vyöhyke hajottaa aminohappoja ja tuottaa ureaa ammo-

niumin ja bikarbonaatin poistamiseksi. Veren kuljettua tämän vyöhykkeen ohi se huuhtoo lo-

puksi soluja jotka sisältåvät glutamiinisyntetaasia, jolla on suuri ammoniumin sitomiskyky.

Tämä rakenne mahdollistaa (1) mahdollisimman tehokkaan ureasynteesin, (2) ammoniumin

tehokkaan poistamisen verestä ja (3) happo-emästasapainon säätelyn ureasynteesin avulla.

Glutamiinin yhtäaikainen hajoaminen ja tuotanto, maksan glutamiinikierto, mahdollistaa myös

glutamiinitaseen tehokkaan säätelyn, mutta ainakin eräissä tilanteissa kuten asidoosissa glu-

tamiinitase on alisteinen muille tarpeille.

ln vivo ei ole löydetty olosuhteita joissa periportaaliset solut tuottaisivat glutamiinisyntetaasia.

Toisaalta glutamiinisynteesin tuotanto keskuslaskimoa ympäröivissä soluissa on äärimmäisen

vakaata ja jatkuu myös soluviljelmissä. Eräissä in vivo-olosuhteissa kaikki maksasolut

kykenevät kuitenkin tuottamaan karbamyylifosfaattisyntetaasia ja toisaalta in vitro myös peri-

portaaliset solut pystyvät tuottamaan glutamiinisyntetaasia. Koska glutamiinisyntetaasia tuot-

iavat vain maksalaskimon haaroja ympäröivät solut, on esitetty että näiden suonien läheisyys

on välttämätön glutamiinisyntetaasin tuotannolle. Suoria todisteita tästå ei kuitenkaan ole.

Soluviljelyissä on kuitenkin todettu maksaperäisten ei-maksasolujen kykenevän indusoimaan

glutamiinisyntetaasin tuotannon periportaalisen alueen maksasoluissa. Toisaalta on ílmeistä,

etta jofo verenkierron mukana saapuvat tai periportaalisten maksasolujen erittämät tekijät

ovat osallisina karbamyylifosfaattisyntetaasin ja glutamiinisyntetaasin toisilleen vastakkaisen
jyrkkärajaisen esiintymisen muodostumisessa.
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