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Tiivistelmä Ä Referat Ä Abstract

GABA (y-aminovoihappo) välittäii hermoja inhiboivat vaikutuksensa kolmen GABA-reseptorityypin

kautta nisäkkään keskushermostossa. GABA¡-reseptorin cr-, p- ja y-alayksiköt muodostavat solu-
kalvon läpäisevän Cl--kanavan. Alayksikkökombinaatio vaikuttaa GABAe-reseptoriin sitoutuvien
ligandien affiniteettiin. GABAs-reseptori kuuluu G-proteiinikytkentäisiin reseptoreihin. Sen aktivoi-
tumiseen liittyy joko K*-kanavien aukeaminen, Ct*-kanavien inaktivaatio tai adenylaattisyklaasin

inhibitio. GABAc-reseptori sisältää homomeerisen, p-alayksiköistä koostuvan kloridikanavan, jonka

keskimäåräinen avoimenaoloaika on GABAa-reseptorin v astaav aa p idemp i.

Tyvitumakkeiden monimutkaiset eksitatoriset ja inhibitoriset hermoyhteydet såiätelevät dopamiinin

vapautumista nigrostriataalisesta hermoradasta. Tutkielmani kirjallisessa osassa käsittelen GABAA-
ja GABAe-agonistien ja -antagonistien vaikutuksia dopamiinin vapautumiseen nigrostriataalisten

hermojen päätteistä striatumissa, kun näitä yhdisteitä annostellaan substantia nigraan tai striatumiin.
GABAa-agonistien stimulatorinen vaikutus dopamiinin vapautumiseen striatumissa sekä intranigraa-
lisen ettii intrastriataalisen annon jälkeen liittynee interneuronaalisiin disinhibitorisiin prosesseihin.

Myös GABAa-antagonistit stimuloivat dopamiinin vapautumista striatumissa, mahdollisesti eri

vaikutuskohtien kautta kuin GABA6-agonistit. GABAe-reseptorit såiätelevät nigrostriataalisten

hermojen aktiivisuutta påüiasiassa vain somatodendriittisellä alueella substantia nigrassa.

Tauriini on inhibitorinen aminohappo, jota esiintyy runsaasti nisäkkään keskushermostossa. Se toimii
mahdollisesti välitftijäaineena tai neuromodulaattorina, mutta sen vaikutusmekanismia ei vielä täysin

tunneta. Tutkielmani kokeellisessa osassa pyrin selvittämåiän GABAA-reseptorin osuutta tauriinin
vaikutusten välittäjänä. Kahden GABAn-antagonistin vaikutuksia intrastriataalisen tauriinin
aiheutiamiin vasteisiin striatumin ekstrasellulaarisessa dopamiinissa ja sen metaboliiteissa, 3,4-dihyd-
roksifenyylietikkahapossa (DOPAC) ja homovanilliinihapossa ([IVA), tutkittiin mikrodialyysi-

tekniikalla vapaasti liikkuvilla rotilla. Tauriini (150 mM, I h,2 ¡i/min) lisäsi dopamiinin vapautu-

mista striatumissa sekä kohotti ekstrasellulaarista DOPAC-pitoisuutta ja laski FlVA-pitoisuutta.
Subkutaanisesti (s.c.) annettu bikukulliinimetjodidi (2 me/ke ja 2 x 2 

^elke 
I h välein) esti osittain

tauriinilla stimuloitua dopamiinin vapautumista. Myös intrastriataalinen bikukulliinimetjodidi (20

FM, 280 min) antagonisoi hieman tauriinin dopamiinivaikutusta. Tauriini saattaakin toimia
partiaalisena GABAa-agonistina, mihin myös useat ln vitro-tutkimukset viittaavat. Kuitenkaan

intrastriataalisella pikrotoksiinilla (50 pM, 280 min) ei tauriinilla stimuloitu dopamiinivapautuminen

estynyt lainkaan. Myöskään s.c. pikrotoksiinilla (1, 2 ja 3 mglkg) ei näyttänyt olevan vaikutusta.

Ehkä annokset eivät olleet riittäviä øi tauriinin vaikutukset striatumin dopamiinimetaboliaan

välittyvät pääasiassa muilla mekanismeilla kuin striataalisten interneuronien mahdollisten GABAa-
reseptorien aktivaation kautta. lntrastriataalisen tauriinin vaikutukset striatumin dopamiini-
metaboliaan eivät johdu liuoksen hypertonisuudesta sillä mannitoli-infuusiolla (150 ja 450 mM, 2 h)

dopamiinin ekstrasellulaaripitoisuus striatumissa laski huomattavasti. Kun perfrrusioliuoksesta

poistettiin Ca2*, estyi tauriinilla stimuloitu dopamiinivapautuminen osittain.
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