
Työn laj¡ - Arbetets art - Level

tkielmapro gradu -tu

Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sekl¡on/ - Facully

Matemaatt i s- I uonnont ieteel I inen

Aika - Datum - Month and year

Huhtikuu L992

Mu¡la l¡gtoja - Ôvriga uppgifter - Furthar inlormat¡on

deoos¡ted""íäËnafologian ja toksikologian osasto 
IFarmas

Sà¡lylysps¡kke

Ava¡nsanal - Nyckelord - Keywotds

kammioneste, ulosvirtaus, CGRP;

T¡iv¡stelmä - Relerat - Abslracl

Silmän kammioneste on kirkasta aivo-se1käydinnestettä muis-
tuttaavaa nestettä, joka muodostuu sädekehän ulokkeissa.
Kammioneste virtaa silrnän takakammiosta mustuaisaukon kautta
etukanmioon. Kammionesteen ulosvirtaus etukammiosta tapahtuu
kahdella eri mekanismilla. Suurin osa, noin 8OZ, kammiones-
teestä poistuu trabekulaarisesti eli Schlemmin kanavan kautta
laskimokiertoon. Osa kammionesteestä poistuu uveoskleraalí-
sesti eli neste virtaa värikalvon juuresta sädekehäån ja
siltä kovakalvon ja keskikalvon kautta laskimokiertoon.

Silmänpaine määräytyy kammionesteen muodostumisen ja ulosvir-
tausvastuksen vä1isen tasapainon mukaan. Yleisinrnässä silmän-
painetaudissa, avokulmaglaukoomassa, silmänpaine on kohonnut,
koska kammionesteen ulosvirtausvastus on lisääntynyt.
Tänän työn päätarkoitus o1i kehittää silnän trabekulaarista
ulosvirtausta in vitro mittaava menetelmä amerikkalaisen
tutkijaryhmän kehittänän perfuusiomallin perusteella. Työssä
käytettiin lehnän silmiä, jotka halkaistiin ekvatoriaalisesti
kahtia. Silmän etuosasta poistettiin sidekalvo, lasiainen,
vËirikatvo, sädekehä ja linssi. Sitnäpreparaatti kiinnitettiin
tarkoitusta varten rakennettuun perfuusiolaitteeseen. Per-
fuusionesteen virtausta ¡nitattiin kalibroidussa letkussa
nesteen mukana kulkevan ilmakuplan avuIIa.

Adrenaliini ja pilokarpiíni eivät muuttaneet kammionesteen
ulosvirtausfasiliteettia. Sytokalasiin B, 10 ug/mJ-, lisäsi
sitä puolestaan noin 4OZ. Kalsitoniini-geeniin liittyvä
peptidi (CGRP) lisäsi ulosvirtausfasíliteettia LBZ, AtZ ja
58å annoksilla L*l-o-'t'!, 1't1o-ïÍ ja l-'*Lo-1f.

Silmäprepaatil-Ia suoritetussa perfuusiomenetelmässä on eli-
¡ninoitu uveoskleraalisen ulosvirtauksen, verenpaineen, veri-
kamrnioneste -esteen ja pseudofasiliteetin nahdolliset vaiku-
tukset. Menetelmästä ei aiheudu suuria kustannuksia, ja
teuraseläinten silrniä käytettäessä vä1tytään koe-e1Èiinten
käytöItå. Ulosvirtauskanavien rakenteet, ja fysiologiset
ominaisuudet eivät ¡nerkittävästi muutu silnän dissekoinnissaja manipuloinnissa. Täten menetelmäI1ä pystytään tutkinaan
spesifisesti trabekulaarieen ulosvirtaukseen vaikuttavia
IËiäkeaineita. Lisäksi menetelmäI1ä on potentiaalista käyttöä
sitrnån konventionaalisen ulosvirtauskanavan biologisten ja
fysiologisten ominaisuuksien tutkinuksissa.
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