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Normaaliin neuronaal¡seen akti¡v¡suuteen liittyy pH-muutoks¡a, joilla saattaa
olla solujen ärtyvyyttä sääteleviä vaikutuksia. Alkaloosin on havaittu
lisäävän neuronaal¡sta eks¡taat¡otasoa ja asidoos¡n alentavan s¡tä.
Hermokudoksen aktivaat¡oon liittyy solunulkoinen happamoituminen.
Happamoitum¡sen aiheuttavien mekanismien tunteminen on oleell¡sta
normaaliin neuronaal¡seen akt¡¡v¡suuteen, epilepsiaan ja iskeemiseen t¡laan
liittyvien säätelymekan¡sm¡en ymmärtäm¡sen kannalta.

Neuronaalisen akt¡¡v¡suuden on oso¡tettu stimuloivan glykolyyttistä
energ¡antuotantoa hapen läsnäollessa ja vastaavasti lisäävän
laktaattipitoisuutta aivoissa ìn vivo. Havainto lisää todennäköisyyttä s¡lle,
että nimenomaan laktaat¡n muodostuminen aiheuttaa kudoksen
happamoitumisen aktiivisuuden aikana. Laktaatin tuotanto tapahtuu
todennäkö¡sest¡ gliasoluissa. Glian erittämän laktaatin on es¡tetty toimivan
neurone¡den aerob¡sen metabol¡an substraattina aktiivisuuden aikana.

Neuronaalinen aktiivisuus a¡heuttaa solunulkoisen kalium-pitoisuuden
nousun, mistä seuraa gl¡asolujen depolarisaatiovälitteinen alkaloos¡.
Alkaloosin tiedetään mm. aktivoivan glykolyysin nopeutta kontrolloivan
fosfofruktokinaasin entsymaatt¡sta to¡m¡ntaa, mikä voi johtaa laktaatin
lisääntyneeseen tuottoon ja eritykseen. Neuronaalisen aktiivisuuden
indusoima alkaloosi gliassa voisi siten to¡m¡a signaalireittinä, joka yhdistää
neuronaalisen aktivaat¡on ja stimuloituneen laktaatinerityksen toisiinsa.

Tässä työssä on tarkasteltu laktaatin aineenvaihduntaa, suhdetta pH:hon ja

merkitystä keskushermoston to¡m¡nnalle normaalisti, iskemiassa sekä
neuronaalisen aktiivisuuden aikana. Kokeellisessa osassa on tutkittu
laktaatin eritysnopeuteen vaikuttavia tekijöitä rotan kortikaal isissa
kudosleikkeisså. Hypokapnian havaittiin lisäävän laktaatineritystä. Sama
ilmiö tapahtui heikon emäksen, trimetyyliamiinin (TriMA) vaikutuksesta
konsentraatiosta riippuvalla tavalla. Kudoksen puskurikapasiteetin
alentaminen asetatsolamidilla suurensi laktaatineritysnopeuden reaktiota
TriMA-lisäykseen. Tulokset osoittavat alkaloosin stimuloivan
laktaatineritystä hermokudoksessa. llmiö tarjoaa potent¡aal¡sen mekanismin
neuronaalisen aktivaation aikana havaitulle asidoosille sekä kohonneelle
laktaattitasolle.
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