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Kokeellinen pro-gradu
rrl

EnE.akaponin ja L-dopan yhdiseelrnån aiheugEaman ehdollisEeEun
paikkahakuisuuden tutki¡ninen rotilla.

Tyón ni ti(.1
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Dopamiinilla tiedetään olevan keskeinen merkitys mielihlruän
ko-kemisessa. Useat ihmisten väärinkäyttämät aineet Iisäävät'
ãåpr*in"rgista transmissiota aivoissa. Entakaponi estää Parkin-

=""trin tarltiin käytet.tyä L-dopaa met,aboloitumast,a periferiassa
ðOUt-ents)ô¡min vaikutuksesta j-O-metWlidopaksi, jolloin aivoi-
hin pääsevän L-d.opan kokonaismäärä Iisääntyy. Aivoissa L-dopa
metab;loituu dekarboksyloitumalla dopamiiniksi'
Ehd.ollist,ettu paikkahaicuisuus menetelmäI1ä voidaan tutkia mieli-
ñWaa aiheuttavia aineita. Tutkimuksen tarkoituksena oli
=êtrrittaa entakaponin ja L-dopan yhdistelmän aiheuttaman mieli-
ñWan ilmentymista rótilta. - Meñetelmä perustuu. koe-eläimen
tåi_pumutseen hakeutua sellai-seen ympärist.öön, jossa se on

:.òtä""t mielihyvää. Tutkimuksessa kaytettiin laatikkoa, joka oli
jã"tt,, viiteeñ osaan. .Tokainen osa oli väliseinä11ä j aettu
Érr**rar, ja vaaleaan puoleen. Väliseinässä oli aukko, jonka Iäpi
koe-e1äiñ pystyi vailvatta kulkemaan. Esiehdollistamisen aikana
koe-eläi*eC - saivat vapaasti liikkua vaalean ja tumman puolen
,råi:-ffa. Netjäntenä eJiehdollistamispäivänä mitattiin perustaso
l_5 minuutin ajaIt.a. Perustaso on se aika, jonka koe-eläin
viet.tää vaaleã11a puolella kokonaisajasta. Ehdollistamisen
.Jãt"i väliseinän aukÈo suljettiin luukulla. Koska rotta viihtyy
1úontaisesti hämärässä, yháistettiin tut,kittava aineyhdistelmä
vaaleaIle puole11e. rcoe-ã1äimet saivat wuoropäivin entakaponin
tlo mg/kg intraperitoneaalisena injekt.iona, i.p.) ja L-dopan
if OO msZks' t-t. ) yhdist,elmää, joñka jätkeen ne laitettiin
vaalealle -puotålle tunniksi. Vuoropäivin samat rotat saivat
vaikutuksetõnt.a ainetta ja ne laitet.tiin tummalle puolelle
tunniksi. Kontrolliryhmän ãlaimet saivat vaikutuksetonta ainetta
sekä vaalealle ett,ä tummalle puolelle laitettaessa. Ehdollis-
Lamista jatket.tiin t6 päivän ãian. Lääkkeettömänä tetipäivänä
väliseiniLn aukot. avatti-in ja roltien liikkuminen rekisteröitiin
15 minuutin ajalta kuten perustasomittauksessa. Tutkittavaa
ytai"t"ttnaa saañeet koe-eläimet viihtyivät aikaisempaa pidempään
i¡aa1eal1a puolella, ero o1i tilastõllisesti merkittävä. Näin
ollen entalapã.ti.r j. L-dopan yhdistelmä aiheuttaa ehdollis-
iettua paikkáhakuisùutta. pLfnca L-dopa ei aiheuttanut tilas-
tollises-ti merkittävää muutosta. Tämä tulos viittaa siihen, että
ã"rã:.ãp""i" jà L-dopan yhdistelmä aiheuttaa käyt'etvi11ä annok-
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lyræpisen dof,amiinireseptorin antagonistia, SCH 23390:aa (0'05
;ô7i; i.p. ) -tai D2-tn¿ppisen dopamiinireseptorin .antagonistia,
iãLf õpricii" (O . l- ms/kõ i .p . ) , paikkahakuisuus estvi . Tämä tulos
viittãa siihen, ettã ãntakaponin ja L-dopan aiheuttama mielihWä
j;ñ¿"; dopaminergisen transñrission lisäänt'misestä, .ja että sekä
óf että D2 rLseptorin aktivoituminen on tärkeät'ä tämän
ÃielihWän aiheut,tamãn paikkahakuisuuden ilment'ymiselle.
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