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Alko-yhtiöiden bioläåiketieteen osastossa valikoivalla jalostulsella tuotetut ANT
(Alcohol Nontolerant) ja AT (Alcohol Tolerant) rottakannat eroavat toisistaan paitsi etanolin
(2 {kg,IP), nün myös bentsodiatsepüni-reseptori agonistien aiheuttaman motorisen suorituskyvyn heikkenemisen suhteen. Alkoholi-herkän ANT kannan suoritusþky laskee merkitsevtistikaltevan tason testissä alkoholi-eptiherkkäåin AT kantaan verattuna. ANT kannan rotilla
on tapahtunut pistemutaatio pikkuaivoþn jyvässolujen y-aminovoihappoo (GABA) reseptorin
øu alayksikössä, minkä oletetaan selittävän nüden kasvaneen herkkyyden klassisille bentsodiatsepüneille. Työssä testattün edelleen au alayksikön osuutta motorisessa koordinaatiokyvyss¿i vertaamalla erit¡¡ppisten GABAergisten lääkeaineiden aiheuttamia käyttäytymisvaikutuksia ANT ja AT rotissa kaltevan tason testissä. Koska pistemutaatiolla ei kuitenkaan ole
kyetty suoraan selitt¿im¿i¿in ANT rottien herkkyyttä etanolille ja etanolin tiedetään vaikuttavan
myös N-metyyli-D-aspartaatti (MvIDA) reseptoreiden toimintaan, tutkittiin myös nüden
osuutta alkoholiherkþyden synnyssä salpaamalla reseptorit ensin nonkompetitüvisellä
NMDAreseptori antagonistilla (MK-801), ja tutkimalla matalan etanoliannoksen (0,75 glkg)
aiheuttamia humalavaikun¡ksia tässä tilassa. Lisäksi määritettün rottien eri aivoalueiden
syklisen guanosünimonofosfaatin (cGMP) pitoisuudet mahdollisen NMDA reseptorivasteen
ja humalatila-korrelaation selvittämiseksi.
Bentsodiatsepiini-reseptorin osittaiset agonistit (b,retatsennli ja ZG-63) ja laajaspektrinen antikonvulsantti lorekletsoli eivåit juurikaan vaikuttaneet kummankaan rottakannan
suoritusþþyn kaltevan tason testissä, eikä kanøeroja havaittu, kun taas täysi bentsodiatsepüni agonisti diatsepaami heikensi merkitsevästi ANT, mutta ei AT rottien suoritusþkyti.
Näytttüikin siltä, että ANT rottien kasvanut herlkyys bentsodiatsepüneille vaatü mutatoituteen cu alayksikön, jonka lisåiksi siihen sitoutuvalla lääkeaineella tulee olla riittävä agonistinen vaikutus, ts. sen tulee potentoida GABAergisia vasteita.
Rottakantojen havaittün eroavan myös NMDA reseptorivasteiden suhteen. ANT rottien
suoritusþþ laski kaltevan tason testissä merkitsevåisti AT rottiin verrattuna MK-801
annoksella 0,2 mgkg. ANT rotissa havaittiin myös etanolin aiheuttama MK-801 vasteiden
potentiaatio kaltevan tason testissä, mitä AT rotissa ei havaittu. Lükeaktüvisuudessa ei
kantaeroja havaittu: MK-801 (0,2 mglkg) nosti molempien rottakantojen lükeaktiivisuutta,
mitä etanoli edelleen potentoi. Eri aivoalueista määritetyt cGMP pitoisuudet eivät korreloineet lükeaktüvisuuden eikåi myöskään motorisen suoritusþvyn suhteen, merkitseviä
kantaeroja ei myöskään havaittu.
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