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Keskiaivoista limbisille alueille projisoivilla dopamiiniradoilla naytttíäolevan ratkaisevan

tärkeä osa nautintoaineiden vaikutusten välittämisessä. Morfiini, jonka vaikutusten katso-

taan välittyvän pääasiassa p-opioidireseptorin kautta, lisää näiden ratojen aktiivisuutta.
Tutkielman kirjallisessa osassa käsitellåiän dopamiinin biosynteesiä, metaboliaa, resepto-

reita sekä keskiaivojen nousevia dopamiiniratoja. Lisäksi tarkastellaan p-opioidireseptorin
rakennetta, toimintaa, sijaintia aivoissa sekä lyhyesti ¡z-reseptorivälitteisiâ fysiologisia
vasteita. Kokeellisessa osassa tutkittiin p-reseptorin antagonistin vaikutuksia morfiinin
ai heuttamaan dopami ini n metabol i an kii htymi seen.

Morfiini aiheuttaa rotan keskiaivoista lähtevien dopamiinineuronien sähköisen aktiivisuu-
den lisåiäntymisen, josta seuraa dopamiinin (DA) metabolian kiihtyminen ndiden neuronien

päätealueilla. Aktivaation mekanismi on toistaiseksi tuntematon. Vaikutt¿a kuitenkin siltä,

että vaikutus on epäsuora neuronien kohdealueilta tulevan feedback:in kautta. GABA:lla ja
S-HT:IIa nàyttaiaolevan merkittävä osuus morfTinin vaikutusten v2ilittämisessä.

p-reseptoria ei ole vielä pystytty kloonaamaan eikä sen rakennetta lopullisesti selvitt¿im¿i¿in.

Näyttää kuitenkin selvähä, että se on kytkeytynyt inhibitoriseen G-proteiiniin, jolloin sen

rakenne on todennäköisesti samantapainen kuin muiden lämän ryhmän reseptorien. Gi-
proteiinin välityksellä p-reseptori on negatiivisesti kytkeytynyt adenylyylisyklaasiin, ja
mahdollisesti tällä mekanismilla aiheuttaa kaliumkanavan aktivoitumisen ja hermosolun
hyperpolarisaation. ¡-reseptoriaktivaation on myös todettu vähentävän kalsiumin sisãän-

virtausta.

Kokçellisessa osassa tutkittiin selektiivisen, irreversiibelin ¡z-reseptorin antagonistin, ß-

funaltreksamiinin (ß-FNA) vaikutusta morfìinin aiheuttamaan DA:n, 5-HT:n ja noradrena-

liinin metabolian kiihtymiseen. ß-FNA (2O pÐ annettiin i.c.v. Atuntia ennen s.c. morfiinia
(15 mg/kg). Kontrollieläimet saivat saman tilavuuden fysiologista keittosuolaa. 60 minuu-
tin kuluttua subkutaanisesta annoksesta rotat dekapitoitiin ja aivot dissekoitiin. Striatumin
ja mesolimbisen alueen monoamiinit m¿i¿iritettiin elektrokemiallisella detektorilla varuste-

tulla nestekromatografilla.

ß-FNA esti selvästi morfiinin aiheuttaman DOPAC:n, HVA:n ja 5-HT:n metaboliitin 5-

HIAA:n nousun sekä 3-MT:n laskun molemmissa tutkituissa aivonalueissa. Koska ß-

FNA:n on osoitettu olevan selektiivinen p-antagonisti ja morfiini pääasiassa sitoutuu p-
reseptoreihin, viittaavat tulokset vahvasti siihen, että morfiinin vaikutukset aivojen mono-

amiinei hin välittyvät p-reseptorin kautta.
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