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Kirjallinen osa käsittelee kolekystokiniiniä ja sen yhteyksiä
aivójen monoa¡niineihin, paastoon ja opioideihin. Kolelcystokiniini
(CCKi on k.Lassinen suolj-stopeptj-di, joka esiintyy myös keskusher-
mostossa eri muodoissa. Suurimmat CCK-pitoisuudet ovat aivojen
kuorikerroksissa. Kolekystokiniini kuten muutkin neuropeptidit
esiintyvät keskushermostossa usein yhdessä jonkun toisen välittäjä-
aineen kanssa. CCK:ä on rnm. doparninergisissä neuroneissa ventraali-
tegrmentaalj-aluee11a ja nucleus accumbensissa sekä lukuisissa
pienissä GÀBA-ergisissä intrakortikaalisissa neuroneissa. Kolekys-
Lokiniini t,oinii keskushermostossa ainakin välittäjäainetoiminnan
säätelyssä, mahdollisesti nyös itse .¡älittäjäaineena. Se toimii ¡nrn.

kyI1äièyystekijänä vähentäen syönistä joko perifeerisen tai
sèntraal-isen mekanismin vä1itykse1lä. Paaston aikana kolekys-
tokiniinin pitoisuus aivoissa vähenee, mutta reseptorisitoutuminen
lisääntyy. CCK:n vaikutukset rnonoamiini- ja opioidijärjestelrnässä
ilmenevãt mm. ekstrapyranidaalitoi¡ninnoissa, psyykkisissä häiriö-
tiLoissa ja kivun aistinisessa.
paaston ja opioidien on todettu aiheuttavan sa¡nanlaisia vaikutuksia
monoamiini¡netaboliaan. Ne kiihdyttävät vaihduntaa, jolloin
metaboliittien pitoisuudet kohoavat. Kokeellisessa osassa pyrittiin
selvittämään miten 24 tunnin paasto ja naltreksoni (3 tai 10 mg/kg
sc. ) tai rnorfiini (10 rcig/kg sc. ) vaikuttavat hiiren aivojen
monoamij-nien ja niiden metaboliittien pitoisuuksiin. Tutkitut
kudokset olivat hypotalamus (HYP), striatunr (STR), alempi aivorunko
(LBS) ja etuaivojen loppuosa yhdessä linbisen alueen kanssa
(RFBR+LIM) . Kudoksesta riippuen määrit,ettiin monoarniineista
noradrenaliinin (NÀ), doparniinin (DA), 5-hydroksitrypta¡niinin (5-
HT) sekä niiden rnetaboliittien 3-metoksi-a-nyaroksi-
fenyylietyyliqlykolin (MOPEG), 3,4-dihydroksifenyytietikkahapon
(DoÞÁC), homovanilliinihapon (IÍVA), 3-netoksityramiinin (3-MT) ja
S-hydroksi-indolietikkahapon (S-HIAÀ) pitoisuudet korkean erotus-
kyvyn nestekromatograf ialaittee] Ia .

paasto nosti doparniinin ja 5-hydroksitryptaniinin pitoisuuksia
tutkituissa aivojen osissa. DOPAC ja HVA kohosivat striatunissa ja
RFBR+LIM:ssa , 5-HfAÀ nyös hypotaJ-amuksessa ja LBS:ssa. Naltreksoni
ei vaikuttanut yksinään, eikä voinistanut paaston vaj-kutusta.
Noradrenaliinin vaihdunta pysyi lähes muuttumattomana eri käsitte-
Iyjen vaikutuksesta. Akuutti morfiinin anto kohotti striatumin
DOPAC-, ffVA- ja 5-HTAA-pitoisuuksia. Paastonneilla hiiriLlä
morfiini potentoi paaston metaboliittipitoisuutta kohottavaa
vaikutusta. Tulosten perusteel-la hiirillä endogeenj-nen opioidijär-
jestelnä ei ol-e suoraan yhteydessä paaston aiheuttarniin muutoksiin
nonoami i-n iva ihdunnas sa .
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