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naisuuksia ja vaikutuksia. Näitä peptidejä on 1öydetty useiden nisäkkäiden
iri, rotLa, marsu, härkä, ihmi-nen) selkäytimistä. Rotan keskushermostossa

suurimmat pitoisuudet löytyvät selkäytimen takasarvesta, hypotalamuksesta,
aivosilta-ydinjatkosalueelta sekä neurohypofyysistä. Näitä peptidejä esiintyy
siis alueil1a, jotka osallistuvat kivun ïälittämiseen sekä autonomisten ja
euroendokriinisten toimintojen säätelyyn. Nämä härän aivoista eristetyt
eptidit vähentävät morfiinin analgeettisLa vaíkutusta rotil1a. Näihin pepti-

deihin kohdistuvat vasta-aineet puolestaan lisäävät opioidíen välíttäniä
analgeettisia vasteita. Morfiinilla käsiteltyjen rottien selkäydinnesteen
NFF-immunoreaktiivisuus on lisääntynyt. Morfiiniriippuvaisilla rotilla NFF
saa aikaan voimakkaat, akuutit vieroitusoireet. Lisäksi sil1ä on todettu vai-
utuksia morfiinitoleranssiin. Nämä peptidit nostavat rottien valtimon keski-
erenpainetta (i.v.) ja aikaansaavat depolarisaatio- ja hyperpolarisaatio-
asteet hiiren spinaaliher¡noissa. Suolen motiliteettiin näillä peptideillä on

hidastava vaikutus. Näiden peptidien vaikutukset välittyvät spesifisten re-
septorien kautta, jotka eroavat opioidireseptoreista.

Kokeellisessa osassa tutkittiin, vaikuttaako NFF rnorfiinin aiheuttamiin vas-
teisiin rotan aivojen monoamiinivaihdunnassa.

1äimet olivat hlistar-kannan urosrottia. Rotille asetettiin kanyyliL mo-
lempiin lateraaliventrikkeleihin kaksi vuorokautta ennen varsinaista koetta.
Ensimmäisessä kokeessa eläimet saivat joko morfÍinia (10 mg/kg, s.c.) tai
steriiliä, fysiologista keittosuolaliuosta (O,2 nI/I00 g, s.c.) 30 min ennen
dekapit.aatiota. Lisäksi eläimet saivaL kolme injektiota joko NFF:ää (IO yg/
20 yI NaCI 0,97.) tai steriÍ1iä, fysiologista keittosuolaliuosta (20 ¡:1) ino-
lempiin 1at-eraaliventrikkeleihin 30, 2O ja 10 min ennen dekapitaatiota. Hypo-
talamus (HYP) ja caudatus putamen (CPU) dissekoitiin. Toisessa kokeessa ai-
neet ja annokset olivat samaL, mutta s.c.-injektio annettiin 60 min ja injek-
tiof lateraali-ventrikkeleihin 60, 40 ja 20 min ennen dekapitaatiota. HYP,
limbinen aluç (LIM) ja alempi aivorunko (LBS) dissekoitiin. Kudokset sãily-
tettiin -80 "C:ssa ja monoamiinit määritettiin käyttämällä HPLC+EC:ta.
NFF lisäsi yhdessä morfiinin kanssa 5-HT-metaboliiLin, 5-HIAA:n määrää
CPU:ssa, LIM:lla ja HYP:ssa (60 min). CPU:ssa se laski norfiinin aiheuttamaa
dopamiinimetaboliittien nousua, kun taas LfM:11a ja HYP:ssa se voimisti näi-
den metaboliittien nousua. LIM:1la NFF jainorfiini,yhdessä'.áikaansaisat:fror-
adrenaliinin laskun. LBS:ssa se aiheutti yhdessä morfiinin kanssa vapaan
MOPEG:n ja HYP:ssa vastaavasti sulfatoidun MOPEG:n nousun, mikä oli selvempi
vaikutusajan ollessa 60 nnin. Yksinään NFF:11ä ei näyttäisi olevan vaikutusta
aivojen monoami-inivaihdunLaan paitsi LIM:lla, missä se sai aikaan noradre'na-
liinin laskun,
Näiden tulosten perusteella NFF ei selvästi antagonisoi morfiinin vaikutuksia
aivojen monoamiineÍhin. Ainoastaan CPU:ssa se näyLtäisi vähentävän morfiinin
aikaansaamaa dopamiinimetaboliittien nousua sekä LBS:ssa 5-ÌlT:n ja S-HIAA:n
nousua. Muuten se näyttäisi vahvistavan morfiinin vaikutuksia noradrenaliinj-
5-HT:n ja dopamiinin vaihduntaan.
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