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Absúact

Ventraalisen tegmentumin alueelta alkava mesolimbinen dopamünirata kulkee nucleus
accumbensürL joka on tåirkeä alue monien toimintojen kannalta. Accumbensia pidetään
limbisen ja motorisen järjestelrnän kohtaamispaikkana, ja se on mukana mm. lükeaktüvisuuden s?iätelyss{ ja rüppuvuutta afüeuttavien aineiden, kuten nikotünirU vahvistavissa vaikutuksissa. Etenkin accumhnsista ventraaliseen pallidumün ja substantia nigraan kulkevilla
yhteyksillä on merkitt¿ivä tehtäv¿i motorisen aktüvisuuden säätelyssä. Työn kirjallisessa
osassa tarkastellaan aivojen dopamünijfiestelmiä, dopamünin roolia lükeaktüvisuuden säätelyssä ja eri dopamünireseptorien kautta välittyviä vaikutuksia lfüeaktüvisuuden kannalta.
Erikoistyössä selvitettün kroonisen nikotünikäsitteþ ja vieroitusajan vaikutusta hürien lokomotorükkaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten krooninen nikotünikäsittel¡ ja
sütä vierottaminen vaikuttavat hürien dopaminergisten hermoratojen presynaptisün Dzreseptoreihin. Tämän selvittåimiseksi tutkimuksessa käytettün apuna pientä apomorfüniannosta, joka vaikuttaalähiwñpresynaptisün D2-reseptoreihin lfüeaktüvisuutta v?ihentäen.

Krooninen oraalinen nikotünikäsittely kesti seitsemåin vükkoa, ja se suoritettün antamalla
hürille nikotünia nüden juomavedessä. Juomaveden nikotünipitoisuutta lisättün v?ihitellen, ja
vümeisellä vfüolla sen pitoisuus oli 500 pglml. Venokkiryhmän hüret joivat vesliohtovettä.
Härten lfüeaktüvisuutta mitattün heti kroonisen käsitteþ jalkeen sekä 5, t2, 24 ja 48
vieroitustunnin jälkeen. Apomorfüniannoksen (0,015 mg/kg s.c.) avulla selvitettün nikotünikäsittelyn vaikutusta lähinnä D2-reseptoreihin. Lükeaktüvisuus mitattün akuutin apomorfüniinjektion jälkeen, jolloin hüriä oli vieroitettu nikotünista joko 0, 12, 24 tai 48 tuntia.
Kun nikotünikäsittelyn saaneita hüriä oli vieroitettu nikotünista 12 tvrftn, oli nüden lükeaktüvisuus laskenut tilastollisesti merkitsevästi vieroituksen alusta, mitä pidetåüin nikotünin
aiheuttamana vieroitusoireena. Tutkimuksen perusteella nikotünin aiheuttamia vieroitusoireita ilmenee hürillä jo ensimmäisen vieroitusvuorokauden aikana. Kroonisen käsittebm jälkeen
apomorfüni laski tunnin aikana hü¡ten lfüeaktüvisuutta merkitsevästi vain vesþhmåissä. Eri
o/o kontrollþhrtüin
vieroitusaikoina se laski vesiryhmän hürien lfüeaktüvisuutta 18-35
verrattuna. Nikotüniryhmåin hürien lfüeaktüvisuutta apomorfüni laski kontrolliryhmåüin
nåihden 20 yo,12 tunnin vieroituksen jälkeen 14 % ja24 tunnn vieroituk-sen jälkeen 13 %.
Kun hüriä oli vieroitettu nikotünista 48 tuntia, apomorfiini lisäsi lfüeaktüvisuutta 8 o/o.
Nikotüniryhmfin hürille nâytti kehittyneen toleranssi apomorfünin lfüeaktüvisuutta laskevaa
vaikutusta kohtaan. Tulosten perusteella krooninen nikotünikäsittely saattaa aiheuttaa
muutoksia dopaminergisessä systeemissä, ja D2-autoreseptorien desensitisaatio sa¿ttaa olla
syynä saatuihin tuloksün. Myös D1-reseptorien herkistyminen on mahdollinen syy
havaintoihin, koska apomorfüni saattaaeptiselektüvisenä agonistina vaikuttaa myös nühin.
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