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Tyõn tarkoituksena oli selv¡ttää glutamaatin ja sen agonistin N-motyyli-D-aspartaatin (NMDA) toksisuut-
ta ja trofisuutta rotan pikkuaivojen jyvðssoluissa h vitro. Lisåksi larko¡tuks€na oli tutkia otanol¡n
vaikutusta glutamsstin toks¡suut€en ja trofisuuteen. ;

Toksisuuskokeissa inkuboin jyvtlssoluviljelmiåi 15 minuuttia glutamsat¡ss a 125 yWl lai 3O:minuuttia
NMDA:ssa (100 /Ml. Osalle viljelmistð lisäsin etanolin 1100 mMl inkubaatioliukseen samanaikaisesti
glutamaat¡n tai NMDA:n kanssa. Vuorokauden kuluttua mittasin eloon jääneiden solujen osuuden kont-
rolteista vårjäämtillå viljelmät fluoreskiini diasetaatilla (FDA). Sytoplasman €steraasit hydrolysoivat
FDA:sta fluoreskiinimolekyylin, joka ei läpäise elilvien solujen solukalvoa. Tilllöin elitvåt solut fluoresoi-
vat vihreöä valoa. Lisäksi tutkin ttCat* :n avulf a glutamaat¡n ja NMDA:n vaikutuksia kalsiumin virtauk-
seen solun ulkopuolelta neuronin syloplasmaan.

Glutsmastt¡ osoittautul jo fysiologisena pitoisuutena (25-50 pMf toksiseksi jyvåssoluílle ln vitro.
Glutamaatin toksisuus aiheutui pääasiassa NMDA-reseptorisn stimulaation vaikutuksesta. NMDA-
reseptor¡en stimulaatio lisäsi voimakkaasti 45Ca?*:n v¡rtausta reseptor¡kanavien kautta.

Trofisuuskokeissa kasvatin viljelmiä elatusaineissa, joiden K*-pitoisuus oli joko voimakkaastí 125 mM)
tai heikosti 112,5 mM) jyvässoluja depolarisoiva. Osalle viljelmistä lisäsin pienemmän K*-pitoisuuden
lisäksi NMDA:ta (100 pMl ja osallo NMDA:n lisãksi NMDA-reseptorin spesifistã inhibiittoria MK-801:tå
{100 nMl. Listiksi kasvatin viljelmiit etanolia (50 mM) sisältävisså elatus.a¡neissa molemmissa K"
pitoisuuksissa.

llman voimakasta depolarisaatiota jyvÈlssolut eívät kehittyneet normaal¡st¡ ir vitrq NMDA (100 pMl
paransi 12,5 mM K*-pítoisuudessa kasvatettujen neuronien elinkyvyn lËlhes samalle tasollo kuin 25 mM
K*-pitoisuudessa kasvatettujen neuronien. llmeisest¡ NMDA fällöin lisäsi kalsiumin v¡rtausta n€urone¡-
hin NMDA-reseptorien kationikanavien kautta.

Etanoli e¡ tappanul kypsiå jyvässoluja akuutisti annsttuna. Kehittyvien Jyvässolujen erilaistumista ja
haarakkeiden kasvua etanoli kuitenkin heikensi. Etanoli inhiboi voimakkaasti glutamaatin stimuloimaa
kalsiumvirtausta neuroneihin NMDA-reseptor¡en kationikanavien kautta. Etanoli est¡ glutamsat¡n
trof¡suutta voimakkaammin kuin toks¡suutta, joten lisääntynyt kalsiumin soluunvirtaus lienee tãrkeämpi
tek'rjil glutamaat¡n trof¡suuden kuin toksisuuden mekanismeissa. Glysiini lisåsi etanolin NMDA-
reseptoria inhiboivaa va¡kutusta.
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