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Alumiini, etanoli, s ATPaasi, likoliiniesteraasi

Alumiini on maankuoren yleisin metalli. Luonnon happamoitumisen seurauksena alumii-
nin liukeneminen maaperästä ympäristöön on lisä?intynyt Ihminen saa alumiinia elimis-
töön ilman, ravinnon ja lääkkeiden kautta. Tavallisesti alumiinin ime¡yminen elimistööñ
on vähäistä, mutta se lisääntyy etenkin munuaisten vajaatoiminnasta kitsivillä potilailla.
Alumiinilla on osuutta joihinkin hermostosairauksiin, kuten dialyysienkefalopatia-
syndroomaan. Alumiinin mahdollinen yhteys Alzheimerin tautiin on suuren mielenkiin-
non ja jatkuvan tutkimuksen kohde.

Alumiini läpåüsee veri-aivoesteen ilmeisesti transferriiniin sitoutuneena. Aivoissa alumii-
ni kertyy etenkin aivokuoren harmaaseen aineeseen ja vaurioittaa solukalvojen rakennet-
ta sekä häiritsee kalvoproteiinien toimintaa. Myös solurangassa ja solujen energia-ai-
neenvaihdunnassa tapahtuu muutoksia alumiinin vaikutuksesta- Solujen perintöaineksen,
proteiinien synteesin ja solujen signaalimekanismien uskotaan olevan erityisen herkkiä
alumünille.

Alumiinin vaikutuksia rotan isoista aivoista eristettyjen synaptosomien ATPaasin ja ase-
tyylikoliiniesteraasin aktiivisuuksiin tutkittiin kolme kuukautta kestävällä subkroonisella
altistuskokeella. Lisäksi tutkittiin lisäåikö etanoli alumiinin mahdollisia keskushermosro-
vaikutuksia. Rotat (V/I: HsdÆIY) jaettiin neljään kymmenen yksilön ryhmään (viisi naa-
rasta ja viisi urosta).Yksi ryhmä toimi kontrollina" toista altistettiin alumiinilaktaatilla,
kolmaua sekä alumiinilaktaatilla että etanolilla ja neljättä pelkällä etanolilla. Alumiinilak-
taattia annettiin 91.8 mg/kg/vrk ja etanolia 3.0 gkglvrk.

Alumiinia ja etanolia saaneilla rotilla veren etanolipitoisuudet olivat vastaavat kuin kont-
rollirymällti kun taas etanolia saaneilla rotilla veren etanolipitoisuus oli merkisevästi
suurempi. Alumiini saattaa siten häiritã etanolin imeytymistä elimistössä. Tâssä tutki-
muksessa alumiinin ei todettu vaikuttavan Na.-K.-ATPaasin eikä Ca2*-Mg2*-ATPaasin
aktiivisuuksiin. Asetyylikoliiniesteraasin aktiivisuuksissa ei myöskään havaittu muutok-
sia. Etanoli ei vaikuttanut entsyymiaktiivisuuksiin eikä myöskään lisåinnyt alumiinin vai-
kutuksia niihin. Etanoliannos oli ilmeisesti liian suuri ja alumiiniannos liian pieni. Toi-
saalta subkrooninen altistus oli liian lyhyt. Mahdollisten alumiinin keskushermostovaiku-
tusten esille saamiseksi altistusaika tulisi ulottaa rotan luonnollisen eliniän pituiseksi.
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Alumiinin keskushermostovaikutukset. Subkroonisen alumiinialtistuksen vaikutukset ro-
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likoliiniesteraasin aktiivisuuksiin.


