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GABA (r-aminovoihappo) on keskushermoston yleisin inhiboiva välittäjäaine, joka
hyperpolaroi hippokampuksen pyramidisoluja pääståimällä Cl--ioneia GABAA-
kanavareseptor¡en kautta sisään. Hyperpolaroiva Clavirta heikkenee voimakkaan
ärsytyksen aikana, kun Cl--ionien jakauma kalvon yli muuttuu. Koska lisäksi
bikarbonaatti-ionien virtaus solusta ulos ei heikkene samalla tavoin, virta voi
ärsytyksen jatkuessa kääntyä lopulta depolaroivaksi. Tämän seurauksena
kalvopotentiaali siirtyy positiiviseen suuntaan niin paljon, että kalvon jänniteherkät
kationikanavat akt¡voituvat. Jänniteherkillä postsynaptisilla kanavilla on merkittävä
vaikutus dendriittisellä alueella muodostuvaan synaptisten vasteiden voimistumiseen
eli potentiaat¡oon. Koska nämä mekanismit vaativat aktivoituakseen voimakkaan
postsynaptisen depolarisaation, on mahdollista että GABA-våilitteisen vaikutuksen
muuttuminen hyperpolaroivasta depolaroivaksi osallistuu synaptiseen potentiaatioon
voimakkaan ärsytyksen aikana.

Tässä työssä tutk¡tt¡¡n, riittääkö GABA:n tuottama depolaroiva inhiboiva
postsynaptinen potentiaali (dlPSP) sellaisenaan käynnistämään potentiaatioon
tarvittavat postsynaptiset mekanismit, ja näkyykö potent¡aatio myös
glutamaattivälitteisessä eksitoivassa postsynaptisessa potentiaalissa (EPSP).

Havaittiin, että "tetanisoivalla" ärsytyksellä (0,1 ms:n mittaisia pulsseja lOO Hz:n
taajuudella sekunnin ajan 5-10 V:n voimakkuudella) tuotettu GABA:n välittåimåi
vaikutus pystyy pyramidisolujen dendriittisissä synapseissa potentoimaan sitä
glutamaattivälitteiståi mekanismia, jonka kautta EPSP muodostuu. Tämåi vaikutus ei
vaadi pitkäkestoison potentiaation syntyyn yleisesti liittettyjen glutamaatin NMDA-
alatyypin reseptor¡kanavien aktivoitumista ärsytyksen aikana.

Se, että GABA-välitteinen mekanism¡ potento¡ suoraan EPSP:tä, poikkeaa täysin siitä
käsityksestä, joka meillä on ollut GABAo-kanavavälitteisestä vaikutuksesta hermoston
plastisuusilmiöihin voimakkaiden åirsytysten yhteydessä.
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GABA:n tuottama pysyvä EPSP:n potentiaatio rotan hippokampuksen CAl -alueen
pyramidisoujen dendriittisissä synapseissa.
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