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Tutkimuksessa selvitetti in lääkeaineiden vaikutuksia miel ihyvään. Ylei -
sesti väärinkäytettyjen lääkeaineiden addiktiota aiheuttava vaikutus
perustuu niiden kykyyn aiheuttaa mielihyvää. TätlöÍn ne kykenevät vai-
kuttamaan el imistön omiin mielihyvämekanismeihin. Mielihyvän synnyn
kannalta tärkeitä ovat dopaminerginen järjestelmä ja opioidijärjestel-
mä. Erityisesti dopaminergiseen järjestelmään kuuluva mesolimbinen
rata on tärkeä mie{ihyvän synnylle.
Tutkimusmenetelmänä käytetti in ehdol I istettua paikkahakuisuutta. Täs-
sä menetelmässä koe-eläimet ehdollistetaan yhdistämään tietyn lääke-
aineen aiheuttama tuntemus määrättyyn ympäristöön. Tutkimukseen tar-
vittava laitteisto on hyvin yksinkertainen muodostuen kahdesta laatÍ-
kosta, joiden välillä on avattava tai poistettava ovi. Toinen p

systeemistä on tumma ja toinen vaalea väriltään. Tehdyissä koke
kukin koe kesti 11 päivää. Koe-eläinten annettiin ensin tutustu
keen suor"ittajaan ja ympäristöön käsittelemällä niitä kolmena p

nä. Tämän jälkeen ne saivat kulkea vapaasti laatikostossa 15 minuutin
ajan päivittäin. TällöÍn puolia erottava ovi oli poistettu. Tätä kes-
ti 3 päivää. ViÍmeisenä päivänä mitattiin kunkin eläimen perusarvoksi
se aika, jonka se vietti vähemmän suositulla (=vaalealla) puolella.
Näiden tulosten perusteella eläimet jaetti in käsittelyryhmiin. Ehdoi-
listaminen tapahtuÍ antamalla kullekin eläimelle joko tutkittavaa ai-
netta tai kontroll Íainetta. ja laittamal la se sitten ei-suositummalle
puolel le. Samana päivänä koe-eläimiä ehdol listetti'in myös tummalle
puolelle, mutta silloin ilman Iääkeaineen vaikutusta. Viimeisenä kcle-
päivänä mitattiin testiarvo samalla tavoin kuin oli mitattu perusarvo-
kin. Ajat mitattiin sekunteina. Mikäli ehdollistaminen lääkeaineella
Iisäsi sitä aÍkaa, minkä koe-eläin vietti ei-suositummalla eli vaale-
a I la puolel la, katsotti i n lääkeaineen ai heuttavan miel ihyvää. Käyte-
tyt koe-eläimet olivat Wistar-kannan urosrottia, jotka painoivat ko-
keen alussa 200-4009.Niillä oli varsinaista koeaikaa lukuunottamatta
vapaasti saatavilla ruokaa ja vettä
Ensimmäisessä kokeessa selvitettiin etonitatseenin (annos 2.5 mikro-
grammaa/kg, s.c., ehdollistamisaika 60 minuuttia) vaikutusta. Tällä
annoksella etonitatseeni aiheutti muiden opioidien tapaan ehdollis-
tettua paikkahakuisuutta. Toinen koe käsitteli parkinsonin taudÍn
hoidossa käytetyn lääkeaineyhdistelmän entakaponen (3Omg/kg s.c) ja
levodopan ( 100m9/kg i.p. ) aiheuttamaa miel ihyvää, johon pyritti in
va ikuttamaan dopami ini -1 reseptori n sa lpaaj a I I a SCH23390 : I la (0.01 5
mg/kg s.c.). SCH23390 ei pystynyt vaikuttamaan syntyneeseen paikka-
hakuisuuteen, joten em. Iääkeaineyhdistelmä mielihyvää aiheuttava
vaikutus välittyy ilmeisesti muiden reseptorien kautta. Tutkimuksen
kolmannessa osassa selvitettiin dopami inin autoreseptorin osuutta
kokaiinin (5mg/kg i.p) ja morfiinin (3mg/kg s.c) aiheuttamassa mie-
lihyvässä. Preklamoli on dopaminerþisten autoreseptorien agonisti,
joka pystyi estämään kokaiinin,mutta ei morfiinin aiheuttamaa mielihy-
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