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- Abstract

Tutkielman kirjallisessa osassa kasitell¿an paaston ja stressin vaikutuksia rotan aivojen
monoamiinien ja nüden metaboliittien pitoisuuksiin. Ruokailu on monimutkainen prosessi,
jonka säätelyyn osallistuu useita eri aivoalueita. Naistä tärkein on hypotalamus, erityisesti
hypotalamuksen paraventrikula¿rinen tumake, jonka kautta useat välittäjåiaineet, kuten
noradrenaliini (NA), 5-hydroksitryptamiini (5-HT) ja neuropeptidi Y, vaikuttavat syömiseen.
Vastaavasti ravitsemustila vaikuttaa aivojen monoaminergisten neuronien akfiivisuuteen, mikâ
voidaan havuta mm. aivojen valittajaaineiden ja niiden metaboliittien pitoisuuksiin kohdistuvina
vaikutuksina.

Stressin keskushermostollisen säätelyn keskeisimmät alueet ovat limbinen järjestelma,
isoaivokuori, aivorunko ja aivolisäke. Erilaiset stressitilanteet aiheuttavat muutoksia aivojen
monoamiinien ja nüden metaboliittien pitoisuuksissa. Akuutti stressi lisåiä noradrenergisten ja
serotonergisten neuronien aktiivisuutta useilla aivoalueilla dopamiinin (DA) osalta aktiivisuu-
den lisåitintyessä ensisijaisesti mesokortikaalisen ja mesolimbisen radan neuroneissa.

Koska endogeeninen opioidijfiestelmä osallistuu kiinteästi sekä paasto- että stressitilanteiden
keskushermostolliseen såiäteþn, tarkastellaan tutkielman kirjallisessa osassa lyhyesti morfiinin
ja naltreksonin vaikutuksia. Lisäksi perehdytaan diatsepaamin ominaisuuksiin sekä
yksityiskohtaisemmin stressitilanteissa esiintuleviin diatsepaamin vaikutuksiin. Diatsepaamin on
havaittu laskevan stressin vaikutuksesta lisåiäntyvää aivojen monoaminergisten neuronien
akfiivisuutta.

Kokeellisessa osassa tutkittiin, miten 48 tunnin paasto vaikuttaa rotan aivojen monoamiinien ja
niiden metaboliittien pitoisuuksiin. Ns. esikokeella pyrittiin lisäksi havainnollistama¿n
kestoltaan 24 ja 48 tunnin mittaisten paastojen välisiä vaikutuseroja. Tutkittavat kudokset
olivat hypotalamus, limbinen alue ja striatum, joiden monoamiini- ja metaboliittipitoisuudet
m¿i¡iritettiin elektrokemiallisella detektorilla varustetulla korkean erotusþvyn nestekromato-
grafialaitteistolla. Johtopäätösten tekemisessä hyödynnettiin paastokokeisiin yhdistettyjä
morfiini-, naltreksoni- ja diatsepaamitutkimuksia, joissa 48 tuntia paastonneille eläimille
annettiin joko morfiinia (15 mg/l<g, s.c.), naltreksonia (10 mglkg, s.c.) tai diatsepaamia
(5 mglkg tai l0 mgkg, i.p.) 1 tunti (diatsepaami 3 tuntia) ennen dekapitaatiota.

48 tunnin pa¿sto lisäsi dopaminergisten ja serotonergisten neuronien akfiivisuutta vaikutusten
ollessa estettåivissä diatsepaamilla. Akuutin stressiärsykkeen vaikutuksista poiketen paasto laski
noradrenaliinin vaihduntaa. Tämän voida¿n ainakin osittain katsoa olevan seurausta
paastotilanteessa vapautuvista endogeenisista opioideista. Tulokset viittaavat siihen, että
paaston vaikutukset monoaminergisten neuronien aktiivisuuteen vastaavat muilla stressimene-
telmillä saatuja tuloksia eläimen ravitsemustilan sekä paastoaltistuksen ajallisen pituuden
säädellessä omalla spesifisellä tavalla naitä vaikutuksia.
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