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depolarisaatio GABA¡re.sepûorikanava hippokampus kalsiumioni
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Gamma-aminovoihappoa (GABA) pidetään aikuisen nis?ikkään keskushermosûon tärkeimp?inä

inhibitorisena välittäjåiaineena. Voimakkaaseen GABAo-reseptorikanavan aktivaatioon on
yllättäen havaittu liittyv¿in pitkäkestoinen solukalvon depolarisaatio, GDPSP (GABA-välitteinen

depolaroiva postsynaptinen potentiaali) eli GABA pystyy ilmeisesti toimimaan myös eksitoivana

v?ilittäjäaineena. Työssä tutkittiin, onko GDPSP riittävä avaamaan solukalvon jänniteherkkiä

kalsiumkanavia, jolloin kalsiumionit virøisivat gradienttinsa mukaisesti solun ulkotilasta
hermosoluihin. Syøplasman kalsiumaktiivisuuden nousu toimii aloitussignaalina useille

solunsisäisille biokemiallisille reaktioille kuten synaptisille plastisuusmuutoksille. Voimakas

hermosûon aktiivisuus voi johtaa GABA^-välitteisiin kalsiumista riippuvaisiin pysyviin
muutoksiin synaptisessa toiminnassa.

Työ tehtiin aikuisen rot¿n (P30-40) limbiseen j?irjestelmään kuuluvassa hippokampuksessa i¿

vttro. Hippokampusleikkeen CAI alueen s radiatumissa GABA-v¿ilitteisi¿i interneuroneita

aktivoitiin suorÍun korkeataajuisella (200 l4zl0,5 s) såihköisellä stimulaatiolla, kun
glutamaterginen eksitoiva transmissio oli estetty ionotrooppisten glutamaattireseptorien

antagonisteilla (50 ¡rM ketamiini, 40 ¡rM AP-5 ja 10 pM NBQX). Soluvälitilan jåinnitteen

muutoksia sekä muutoksia soluvåilitilan kalsiumaktiivisuudessa seurattiin 0,5 nun:n påüissä

stimulaatioelektrodista kalsiumselektiivisellä kaksikanavaisella mikroelektrodilla.

GABAA-aktivaatioon havaittiin liittyv¿in soluv?ilitilan kalsiumaktiivisuuden laqku, joka kesti noin

20 sekuntia ja oli suuruudelt¿an noin 0,2 mM. GABAA-kanavan inhibiittori pikrotoksiini (100

¡rM) pienensi sekä GDPSP:Iä että kalsiumvastetta. Vasteet palasivat ennalleen, kun pikrotoksiini
poistettiin perftrusioliuoksest¿. CQ:n ja HCOj:n poistaminen pienensivät palautuvasti sekä

GDPSP:Iä että kalsiumvastetta, koska ilmeisesti bikarbonaatin ulosvirtaus GABA¡-kanavan läpi

aloitt¿a GDPSP:hen johtavat tapahtumat. Työssä osoitettiin, ettli myös aikuisen nisäkk?i?in

aivoissa GABAA-aktivaatio voi johtaa soluvåilitilan kalsiumpitoisuuden laskuun. GDPSP

luultavasti aktivoi postsynaptisten solujen j?inniteherkät kalsiumkanavat, vaikka tämä aktivaatio
jåiikin vielä suoraan todistamatta. Voimakkaassa aktivaatiossa GABA lis?üi yhdessä

glutamatergisen j?irjestelmän kanssa kalsiumin virtausta hermosoluihin. Mekanismilla saattaa

olla merkitysüi mm. epileptogeneesissä, syûoûoksisuudessa sekä plastisuudessa.
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GABA-välitteisen etsita¿tion vaikutr¡s soluvälitilan kalsiumpitoisuuteen rotan aivokudoksessa i¿

vito.

To&if -fõrfanarc -Auôd
Autere, Anna-Maija

Tkdcbn¡/O¡¡o - Fsh¡lürs.&Éú -Fulty
Matemaattis-luonnontieteel I inen

A¡¡B - Ihû¡n - 
It'loth od ¡ar

Syyskuu 1996

Siwnõ¡l -Sklæ¡l- 
Nubc of pegð

Æ

I¡ito - Id'ù¡tln - Dcp3rtEát

Biotieteiden


