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Keskushermostosta on löytynyt runsaasti sulfat,oitua korekys-tokiniini-8:aa (ccK-8s), jolra on todettu olevan vaikutu¡<iiam: {äyttäytymiseen ja hormonien eritykseen. Työssä haluttiinselvittää ccK-peptidien rnerkitystä rotan TSH:t, j. pro-raktii-nin (PRL) erityksessä. Työkaluna käytettiin reruiit'iinia, cci-8s:n rakenneanalogria. ccK-reseptoriantagonisteja käyttäenharuttiin selvittää nahdoLÌinen váikuttava ieseptoliatatyvppi .Käytetyt ccK-antagonistit orivat progrumidi, rorgrürnîäi,devatsepi9i.ja L36s,260. progrumiai sitoutuu cck-A ja ccK-B -reseptoreihin, lorgJ-urnidi ja devatsepidi ovat ccK-A lselektii-
visiä ja r,365,260 ccK-B -selextiivinån. osalre rotista asetet-tiin 3. aivokammion yräpuorelre pysyvä kanyyli i.c.v. kokeitavarten. Rottia adaptoitiin viikon ajan +3ot:ssa, minkä jäl-
keel ne pantiin 30 ninuutiksi +¿oc:seen TSH:n erityksen tehos-
tamiseks j-. veri.näytteet otettiin päänkatkaisun jälkeen ja
seerumj-sta nääritettiin TsH- ja p¡¡-pitoisuudet Rri-nenetel-
mä11ä.

Kerulitiinitl-a tehtiin ensin aikakäyräkokeet, joj-ssa rotilLeannettiin keruLitiinia 5 þg/kg s.c. 15, 30 
.jJ 

oo nj_n enneneläinen ropetusta. Kerulitiini laski seerumiñ TSH:ta L5 rninkuluttua annosta, nitä vaikutusta ei enää ollut 30 ja 60 rnin:nkohdalla. Jatkossa tutkittiin eri kerul-itiiniannoJten vaiku-tuksia s.c. hormonien eritykseen. TSH:n pitoisuus laski mer-kitsevästi annoksella 5 pg/kq (p<0.01). Keruritiini ei vaj_kut-tanut PRL:n eritykseen. CCK-antagonistien hormonivaikutuksettutkittiin eri - p.roglurnidin, lorgJ-unidin, devatsepidin j aL365,260:n annoksilla i.p. annettuna, rnutta niillä ei ortútvaikutusta TSH:n ja pRL:n eritykseen. Kerulitiinin TSH-vaiku-tuksia yritettiin estää CCK-antãgonisteilla, mutta tilastol-1i-sesti merkitsevää eroa ei saatu kerulitiiniryhnän ja ccK-antagonístien vä1i1le. Devatsepidin annos Lo ¡,r,g/kg yritti
nostaa TSH:n pitoisuutta kontrollin tasoll-e. LisäÎsi tùtxit-tiin kerulitiinin vaikutukset hormoneihi-n i . c. v. , rnut-tanerkittäviä vaikutuksia ei saatu 30 min:n kuluttua keruli-tiinin infuusiosta. Johtopäätöksenä todetaan, että kerulitiinivaikuttaa s.c. annettuna rotan TSH:n, muttå ei prolaktiinin
eritykseen. Huomattavaa on kerulitiinin ryhyt vãikutusaika.
ccK-A reseptorin osuudesta ko. vaikutukseenlaãti-in viitteitä.Jatkossa turisi tehdä aikakäyräkoe kanyroiduilta rotilla jayrittää devatsepidin eri annoksilla kuniota keruLitiinin TSÉ-vaikutusta.
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