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Tiivistelmä Referat Abstract

Neurotoksisten vaikutusten tutkimisen tärkeys on ajan myötä korostunut, koska teollisissa maissa on käytöss¿i

þmmeniå tuhansia myrþllisiä kemikaalej4 ja arviolta 1500 uutta kemikaalia otetaan käyttöön vuosittain.

Samoin kuin useat anesteetit, myös klooratut hiilivedyt vaikuttavat keskushermoston toimintaa heikentävästi, koska

ne lipidiliukoisina saattavat pidättäytyä neuraalisiin kalvoihin ja muuntaa niiden fsikaalisia ja kemiallisia
ominaisuuksia. Orgaanisten liuottimien uskotaan liukenevan lipidikaksoiskerrokseen, jossa ne saavat aikaan

epäjtirjestystä ja voivat muuttaa kalvon fluiditeettia. Tämä puolestaan saattaa h¿iiritä solukalvon lipidien kanssa

kiinteässä yhteydessä olevien integraaliproteiinien toimintaa. Liuotinmoleþylit saattavat sitoutua myös suoraan

proteiinimolekyyleihin tai proteiinimolekyyleissä oleviin hydrofobisiin "taskuihin".

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittä¿i triklooriefyleenin, l, l, I -trikloorietaanin ja hiilitetrakloridin vaikutuksia rotan

keskushermoston synaptosomikalvoon in yitro. Synaptosomikalvolla tapahtuvia muutoksia tutkittiin mittaamalla

kalvon fluiditeetin muutoksia sekåi adenosiinitrifosfataasiakfiivisuuden muutoksia. ATPaasiaktiivisuuden mittauksiin

käytettiin menetelmäti, joka perustuu ATPaasin katalysoimassa reaktiossa vapautuvan epäorgaanisen fosfaatin
määrittämiseen fotometrisesti. Fluiditeettimittauksiin kä¡ettiin pyreenimenetelmåiä, joka perustuu pyreenin

muodostaman eksimeerien ja monomeerien suhteeseen. E/Ivl-suhde selvitettiin fotometrisesti ja se on suoraan

verannollinen solukalvon fluiditeettiin. Tarkoituksena oli myös tutkia soveltuuko synaptosomikalvo kloorattujen

hiilivetyjen tutkimusmalliksi in vitro.

ATPaasi- ja fluiditeettimifiausten perusteella voidaan sano4 että klooratuilla hiilivedyillä on toksinen vaikutus rotan

aivojen hermosolukalvoon, ja että rotan keskushermoston synaptosomikalvo soveltuu kloorattujen hiilivetyjen
aiheuttamien neurotoksisten vaikutusten tutkimusmalliksi in vitro. Trikloorietyleenillä ei ollut ollenkaan vaikutusta
kokonais-ATPaasiaktiivisuuteen. Sen sijaan l, l, I -trikloorietaani ja hiilitetrakloridi våihensivät

kokonais-ATPaasiaktiivisuutta annoskoon kasvaessatilastollisesti merkitsevåisti. Tutkitut hiilivedyt inhiboivat myös

Caz+-Mgz+-ATPaasia tilastollisesti merkitsevästi. Sekä trikloorietyleeni ett¿i 1,1,1-trikloorietaani lisäsivät
fluiditeeuia tilastollisesti merkittävästi. Fluiditeetti lisääntyi annoskoon kasvaessa. Toisista poiketen hiilitetrakloridi
våihensi fl uiditeettia tilastollisesti merkitsevästi.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että liuotinaltistuksen aikaan saamat muutokset fluiditeetissa ja
ATPaasiaktiivisuuksissa johtuisivat lfihinnä solukalvon lipidiympåiristöss¿i tapahtuvista muutoksista. Tämä ei

kuitenkaan sulje pois mahdollisuutt4 että liuotinmolekyylit sitoutuisivat suoraan proteiineihin tai
proteiinimoleþyleissä oleviin hydrofobisiin taskuihin.

Pro gradu-työ

Työn laji A¡betets a¡t Level

Oppiaine Läroämne Subject

ffsiologinen eläintiede

Työn nimi Arbetets titel Title

Trikloorietyleenin, 1,1,1-trikloorietaanin ja hiilitetrakloridin vaikutukset rotan aivojen

hermosolukalvojen fluiditeettiin ja adenosiinitrifofataasi-entsyymin aktiivisuuteeî in vitro.

Tekijä Författare Author

Eeva Laaksonen

Tiedekunta/Osasto FakultelSektion Faculty

matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Aika Datum Month and
yeaf

elokuu 1997

Siwmäärä Sidoantal Number of pages

58

Laitos Institution Depafment

Biotieteiden laitos


