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Miltei kaikki riippuvuutta aiheuttavat aineet aiheuttavat rotissa psykomotorisen stimulaation,
mikä ilmenee liikeaktiivisuuden lisääntymisenä. Jos riippuvuutta aiheuttavaa ainetta annetaan

rotille toistuvasti, liikeaktivaatio voimistuu eli tapahtuu psykomotorista herkistymistä.

Liikeaktivaation lisääntymisen ja herkistymisen uskotaan kuvaavan riippuvuutta aiheuttavien

aineiden vahvistavia (: reinforcement) ominaisuuksia, sillä liikeaktivaation ja vahvistavien

vaikutusten arvellaan valittyvan samojen aivomekanismien kautta. Tärkeänä on pidetty

mesolimbistä dopaminergistä hermorataa ventraaliselta tegmentaalialueelta accumbens-

tumakkeeseen.

Myös alkoholin on osoitettu aktivoivan dopamiinijärjestelmää, mikä saattaa liittya alkoholin
kykyyn aktivoida endogeenisia opioidimekanismeja. Aiemmin on havaittu morfiinin

aiheuttaman liikeaktiivisuuden lisääntymisen olevan voimakkaampaa runsaasti alkoholia
juovissa AA- rotissa kuin alkoholia v¿ilttävissä ANA-rotissa tai valikoimattomissa Wistar-
rotissa. Neljänä peräkkäisenä päivänä toistettu morfiinikasittely aiheutti lisäksi herkistymiståi

vain AA-rotissa. Tämåin tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opioidireseptorien osuutta

herkistymisessä ja erityisesti sit¿i, voisiko AA- ja ,{}{A- rottien välill¿i havaittu herkistymisero

olla selektiivinen joko p- tai ô-opioidireseptorille. Lisäksi selvitettiin morfiinin vaikutusta

liikeaktiivisuuteen p- ja ô-opioidireseptoriagonisteilla esikäsitellyissä AA- ja ANA-rotissa.

p-Reseptoriagonisti p-Ala2-N-MePhe4-Glyserol5 -enkefaliinia (DAMGO 0,3 prg i.c.v.), ô-

reseptoriagonisti D-Pen2-D-Pen5-enkefaliinia (DPDPE 3 ttg i.c.v.) tai frsiologista suolaliuosta

annettiin AA- ja ANA-rotille kuutena peräkkäisenä päivänä ja liikeaktiivisuutta mitattiin

paivittain injektioiden jälkeen. p-Reseptoriagonisti DAMGO aiheutti herkistymisen kuuden

koepäivän aikana AA- muttei ANA-rotissa, joten p-reseptoristimulaatio saattaa olla AA-
rotissa voimakkaammin käytt¿iytymistä vahvistavaa kuin ANA-rotissa. õ-Reseptoriagonisti

DPDPE ei aiheuttanut herkistymistä kummassakaan rottakannassa, joten õ-

reseptoristimulaatio ei näiden rottakantojen herHstymisen kannalta liene keskeinen.

Morfiinia (Z mg/kgs.c.) annettiin p-reseptoriagonisti DAMGO:q ô-reseptoriagonisti DPDPE:a

tai fysiologista suolaliuosta kuuden päivän apn saaneille AA- ja ANA- rotille ja
liikeaktiivisuutta mitattiin heti injektion jälkeen. p-Reseptoriagonisti DAMGO:lla
esikasitellyissåi rotissa morfiinin aiheuttama liikeaktivaatio oli suurempi kuin fysiologisella

suolaliuoksella tai ô-reseptoriagonisti DPDPE:lla esikäsitellyissä rotissa, mikä viittaisi

toistuvan opioidistimulaation aiheuttamiin, herkistymiseen liittyviin muutoksiin p-

reseptorivälitteisissä toiminnoissa. Nåimä muutokset saattavat liittyä ¡r-reseptorien määrään,

afüniteettiin, liittymiseen muihin reseptori-, toisiolähetti-, tai solunsisäisiin signaalijärjestelmiin.
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