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Nikotünin vaikutulaet aivoissa valit@t pããasiassa kolinergisûen.nikotünireseptoreide,n aktivoitumi-
se,n kautta. Viime vuosina tãmãn kationikanavareseptoreiden ryhmããn kuuluvan reseptoritylpin tutki-
mulsessa on edistytty huomattavasti.Tutkielman kirjallisessa osassa tarkastellaan keskushermoston
nikotünireseptoreiden rakennett4 jakautumista eri aivoalueilla ja ominaisuuksia. Lisåilci tarkastellaan
nikotünin ja muiden rüppuvuutta aiheuttavien aineiden vaikutuksesta geenitasolla tapahtuvia muutok-
sia hermosolujen toiminnassa. Varhainen merkki solun geenitason toimi¡uran muuttumisesta on nope-
asti indusoituvien geenien transkription aktivoituminen. N¿imä geenit koodaavat proteüneja, jotka
muodostavat keskenåüin dimeerisiåi komplekseja, jotka puolestaan þkenevät toimimaan transkriptio-
tekijöinä eli såiätelemään toister¡ hitaammin aktivoituvien geenien transkriptiota. T¿imä mekanismi voi
osallistua rüppuvuutta aiheuttavien aineiden kli¡on seurauksena aivoissa tapahtuvien biokemiallisten
muutosten syntyyn. Eniten tutkitfu nopeasti indusoituvista geeneistli on c-þs, joka sälitelee Fos-
proteiinin synteesiå. Akuutin nikotiini-injektion tiedetään indusoivan c-/os ekspressiota useilla aivo-
alueilla rotilla in vivo, kuten hypotalamulcsen supraoptisessa ja paraventrikulaarisessa tumakkeessa
sekä striatumin alueella.

Erikois,työssâni tutkin 7 wk nikotiini-infüusion vaikutuksia c-þs-gænn elspressioon rotan eri aivo-
alueill4 kuæn striatumissa, hypotalamuksen tumakkeissa, talaamisilla alueilla, hippokampuksessa
sekä limbisen jfiestelrnän ja optisen lisaradan eråiissä tumakkeissa immunohistokemiallisella menetel-
mållä. Nikotiini annosteltiin rotille osmoottisten Alzet@-minipumppujen kautta, jotka vapautüavat sisäl-
täm¿i¡insä liuosta tasaisella nopeudella. Lisälai tutkittiin akuutin nikotiini-injektion vaikutustz c-þs
aktivaatioon kroonisen nikotünikäsittelyn jåilkeen. Jatkokokeissa määritettiin monoamiinien dopamiinin
ja 5-hydroksitr1¡ptamiinin sekä nüden metaboliittien pitoisuudet kroonisen nikotiinik¿isitûelyn aikana
rotilla hypotalamuksessq limbisillä aivoalueilla ja striatumissa. Aivojen mesolimbinen dopaminerginen
rata on keskeinen rakenne motivoidun käytt¿Vtymisen sãätelyssä. Useiden addiktiot¿ aiheuttavien ai-
neiden, kuæn opioidien ja amfetamiinin, on osoiteth¡ lisåiävåin dopamünin vapautumista mesolimbisen
radan hermonpåiätteista. Myös nikotünin mietihyvåiå tuotüavien ja rüppuvuuden syntymiseen johtavien
vaikutusten ajatellaan valittyvrin mesokortikolimbisen dopaminergisen radan aktivoitumisen kautta.

7 wk nikotiini-infi¡usion jälkeen (annos 1,5 mg/kg/wk) Fos-positiivisten tumien lukum¿iära erosi kont-
rollista ainoastaan hypotalamuksen nucleus paraventriculariksen alueella. Suuremman nikotiini-
annoksen (4,0 mgkglwk) j¿ilkeen annettaessa akuutti nikotiini-injektio Fos-positiivisten tumien luku-
m¿i:irä ei millään tutkituista aivoalueista noussut, milci viittaa toleranssin kehittymiseen akuutin niko-
tiini-injektion c-þs-gænn ekspressiota aktivoivaa vaikutusta kohtaan. Dopamiini- tai 5-HT-
pitoisuuksissa ei havaittu merkitseviä muutoksia 7 wk nikotiini-infi.¡usion 1., 3. tai 7. päivinä, tosin
dopamiinin ja S-HT:n metaboliittien DOPAC:n ja 5-HIAA:n pitoisuudet nousivat hypotalamuksessa ja
striatumissa kokeen aikana. DOPAC:n nousua ei yksinåüin voida pitää riittävänä merkkinã dopamiini-
metabolian muutoksista kroonisen nikotiinikäsittelyn vaikutuksesta.
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