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GABA-ergiset neuronit muodostavat tyvitumakkeiden vä1i11e
näiden tumakkeiden toiminnan kannalta merkittävän verkosLon.
Lisäksi etenkin striatumissa ja substantia nigrassa sijai-tsee
tärkeitä GABA-ergisiä interneuroneita. Tyvitumakkeiden GABA-
ja dopaminergiset neuronit sääte1evät toistensa toiminLoja.
Nigrostriataalisten dopaminergisten neuronien ja tyvitumakkei-
den GABA-ergisten neuronien yhteydet keskittyvät substantia
nigraan dopaminergisten neuronien solukeskusten alueelle ja
striatumiin dopaminergisten aksoninpäätLeiden a1uee11e.
Myös tauriíni saattaa toimia vä1itLäjäaineena Lyvitumakkeissa,
si11ä rakenteeltaan striatonigraalisia GABA-ergisíä neuroneiLa
muistuttavj-a taurinergisiä neuroneita projisoituu striatumista
substantia nigraan. Todennäköisesti myös närnã neuronit ovat
yhteydessä dopaminergisiin neuroneihin, si11ä sekä tauriini
että dopamiini vaikuttavaL tyvitumakkeissa toistensa vapau-
tumÍ seen .

Tutkielman kokeellisessa osassa selviLettiin anestesoidun
rotan striat.umiin ja substantia nígraan infusoidun tauriinin
vaikutuksia striatumin dopamiinin vapautumiseen käyttäen
in vivo -mikrodialyysitekniikkaa. Kaikilla käytetyi11ä taurii-
niliuosvahvuuksilla (50, 150 ja 450 mM) striatumiin infusoitu
tauriini 1isäsi sekä dopamiinin vapautumista että eksLrasellu-
laarisen DOPAC:n pitoisuutta, mutLa vähensi ekstrasellulaari-
sen HVA:n ja 5-HIAA:n pitoisuutta. 450 mM Lauriini lisäsi
dopamiinin vapautumista jopa y1i 1000 7' perusLasosta, mutta
vai-kutuksen kesto o1i vain noin 30 min. Mui11a annostasoilla
vaikutus kesti koko neljä tuntia kestävän kokeen ajan. Subs-
tantia nigraan infusoitu Lauriini vähensi dopamiinin vapautu-
mista ípsilaLeraalisesta striatumista, mutta lisäsi sekä
ekstrasellulaarisen DOPAC:n eLtä HVA:n pitoi-suutta. Kaikki
havaiLuL vaikutukset olivat annoksesta riippuvia. Intranig-
raalinen tauriini vähenLäessään dopamiinin vapautumista
aiheuttaa dopamiinlautoreseptorien aktivaation vähenemisen
kautta dopamiinisynteesin lisääntymisen. Ekstrasellulaarisen
DOPAC-pitoisuuden 1isäänLyminen heijastaa tätä synLeesin
1isääntymistä. Samanlaisia vaikuLuksia dopamiinin vapautumi-
seen ja metaboliittien pitoisuuksiin kuin tässä kokeessa
havaittiin olevan Lauriinilla, on havaittu GABA:11a ja GABA-
ergisillä yhdisteillä.
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