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GABA on kaikkialla keskushermostossa esiintyvä aminohappo, joka toimii synapsivälitykses'

sä târkeimpänä hermoärsytystä estävänä valittâjäaineena. GABA välittää vaikutuksens¿

GABA6-ja GABAg-reseptorien kautta. GABAT¡reseptori on oligomeerinen proteiini. Sen 5

polypeptidiyksikköä muodostavat ionikanavan, joka päãstää aktivoiduttuaan läpi kloridi- ta.

karbonaatti-ioneja. GABAg-reseptori säätelee solunsisäisten toisiolähettien avulla kalsium- jz

kalium-ionikanavia. GABA estää kohdesolun toimintaa vaimentamalla ãrsyttävien postsynap'

tisten potentiaalien summautumista ja pitämällâ kohdesolun kalvopotentiaali hermoimpulssir

laukaisukynnyksen alapuolella.

Tyvitumakkeissa GABA ja dopamiini ovat kiinteässâ vuorovaikutuksessa keskenään. GABA

toimii striatumin dopamiinireseptorien stimulaation sanansaattajana kaikissa striatumista lähte'

vissä hermoradoissa. GABA välittää viestit eteenpäin niitã inhiboiden tyvitumakkeiden muider

osien kautta thalamuksen tumakkeisiin ja sieltä aivokuorelle, josta on glutaminergiset yhteyder

takaisin corpus striatumiin. Täh¿in feed-fonvard -kiertoon liittyy useita peräkkäisiä GABAergi-

siä synapseja, joten disinhibitio on tyypillinen ilmiti tyvitumakkeissa. Lisäksi GABAergiset

neuronit ovat osa pienempåiä striato-nigro-striataalista feed-back -kiertoa, jossa striato-nigraali'

set GABAergiset neuronit inhiboivat substantia nigra pars compactan dopaminergisiä solukes-

kuksia vähentäen dopamiinin vapautumist¿ striatumin dopamiinineuronien terminaalialueella

Bentsodiatsepiinit vahvistavat GABA:n est?iviã vaikutuksia lisäåimällä kloridi-kanavan aukea-

misfrekvenssiä.

Tutkielmani kokeellisessa osassa on selvitetty inhastriataalisen tauriinin (15OmM) ja GABA:I

(15OmM) vaikutuksia vapaasti liikkuvan rotan striatumin dopamiinimet¿boliaan sekä diatse-

paamin (smg/kg) ja t-HA-96ó:n (lOmM) interaktioita tauriinin vaikutusten kanssa mikrodia-

lyysitekniikan avulla. Sekä tauriini ett¿i GABA lisäsivät striatumin ekstrasellulaarisen dopamii

nin pitoisuutta kuten myös sen metaboliittien DOPAC:in ja FIVA:n. Intraperitoneaalinen diatse-

paami-injektio esti tauriinin aiheuttaman striatumin dopamiinipitoisuuden kasvun, joskin DO-

PAC- ja FIVA-pitoisuuteen sillä ei ollut juurikaan vaikutusta. Pelkkä +-HA-96ó-infuusio nosti

striatumin dopamiinipitoisuutta hieman enemmän kuin tauriini ja yhteisinfuusio tauriinin kans-

sa sai aikaan 3-kertaisen dopamiinipitoisuuden nousun verrattuna pelkkään tauriini-infuusi-

oon. Diatsepaamin tauriinin dopamiinivaikutuksia ehkäisevãt ominaisuudet viittaavat GABA-

reseptorikompleksiin tauriinin vaikutusten välitfäjänä.

Työn laj¡ - Arbetets art - Level

Pro gradu -tutkielma

Oppiaine - Låroamne - Subject

Farmakologia

Työn nimi - Arbetets titel - T¡tle

GABA, bentsodiatsepiinit ja tyvitumakkeiden dopamiini

T€kiiå - Författare - Author

Mikko Majasaari

Tiedekunta/Osasto - Fâkultet/Sektion/ - Fâculty

Matemaatti s-luonnontieteellinen

Aika - Datum - Month and yeâr

Lokakuu 1994

La¡tos - lnst¡tution - Depårtment

Farmasian laitos

S¡vumäärä - Sidoantal - Number ol Pages

7O + 6liites.

HELSINGIN YLIOPISTO - HELSINGFORS UNIVERSITET - UNIVERSITY OF HELSINKI

lHY 0081-020 YP 11.91 2000


