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Pro gradu-tutkielman kirjallisessa osassa selvitet,tiin jänniteherkkien kalsiumkanavien monimuotoisuutta, dihydropyridiinien pitoutumista aivoihin ja kalsiunkanaviin vaikuttavien
Iääkel.aineiden keskushermostovaikutuksia. Opioidien keskushe'rmostovaikutuksista ja yhteyksistä ionikanaviin kirjoitettiin lyhyesti. Kirjallisuuden mukaan kalsiumkanaviin vaikuttavien lääkeaineiden ja opioidien yht,eisvaikutukset kertaannoksen jälkeen havaittiin kivunlievityksessä, liikeaktiivisuudessa ja ruumiinlämrnön muutoksissa. Toleranssin muodostuttua opioj-dien vaikutuksille interaktiot havaittiin anaLgesiatesteissä, dihydropyridiinien sitoutumiskokeissa ja
synaptosomien kalsiumpit,oj-suudessa. Saadut t,ulokset olivat
ositt,ain ristiriitaisia.
Kai-siumantagonistien t,odet.t,iin
vähentävän ja. agonistien 1isäävän vieroitusoireita in vitro
ja in vivo opioidikäsittelyn jälkeen.
Pro gradu-tutkielman kokeellisessa osassa tutkimuksen tarkoitus oli selvittää nimodipiinin ja morfiinin interaktioit,a
keskushermostossa. Koe-eLäimenä käytettiin l.listar-suvun urosrottia. Kalsiumantagonisti nimodipiinin vaikutuksia tut,kittiin rnorfiinin aiheuttamaan analgesiaan, katalepsiaan, lokomot,orisen akt,iivisuuden muutoksiin ja hypert,ermiaan kertaannoksen jälkeen. Kroonisen nimodipiini ja rnorfiinikäsittelyn
jälkeen selvit,ettiin yhteisvaikutukset ánalgesiaan, katalepsiaan, nakertelukäyttäytymiseen ja vieroitusoireisiin.
Ninodipiini (1 mglkg) voimisti morfiinj.n (2,5 mg/kg) aiheuttamaa analgesiaa kuumalevytest,j-ssä (55oC) ja hännänupotustestissä (54oC). 10 ja 28 vuorokauden krooninen morfiinikäsittely
kasvavin annoksin aiheutti toleranssin muodostumisen morfi-inin (10 mglkg) analgeettiselle vaikutukselle. Krooninen
ninodipiini ( 1 mg/kg/vrk) yhdessä morf iinin kanssa nopeutt,i
toleranssin muodostumista edeLlä mainittujen testien perusteeLla. MorfiinikataLepsia (10 mqlkg) voinistui ninodipiiniesikäsittelystä ( 1 mglkg) . yhteisvaikutuksia ei havaittu liikeaktiivisuudessa, hypertermiassa eikä nakertelukäyttäytymisessä. Kroonisen käsittelyn loputtua rotat saivat vieroitusoireit,a. Vieroitusoireita oii- vähernmän niillä rot,i11a,
jotka saivat morfiinin lisäksi nimodipiinia kokeen aikana.

Tulokset osoitt,avat nimodipiinilla ja morfiinilla olevan
yhteisvaikutuksia keskushermostossa ãinakin kivunlievitykseen, morfiinitoleranssiin
ja vieroitusoireisiin.
Rot,an
käyttäytymisen perusteella interaktiot ilmenivät osittain
vastakkaisesti.
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