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TIIVISTELMA:

Morfìini on lääkeaine, jolla on historian aikana ollut merkittåvä asema muun muassa kipu-, yskän- ja

ripulilääkkeenä, ja se on yhä merkittävimpiä kipulääkkeitämme. Morfiininsukuisia aineita on olemassa
satoja, niin synteettisiä molekn¡lejä kuin kasvikunnasta saatuja alkaloideja ja eläinkunnassa esiintyviä
peptidirakente¡sia aineitakin. Näitä kaikkia voidaan nimittää opioideiksi. Opioidien katsotaan vaikut-
tavan niin sanotun opioidireseptorin välityksellä. Opioidireseptoreita on nyþkäsityksen mukaan
kolmea alalajia: F,-, K-, þ ô-reseptoreita, joista p-reseptori on tunnetuin ja merkittävin, esimerkiksi itse
morfiini on lù-reseptorin agonisti. Muiden opioidireseptorien merkitys on korostunut, kun opioidi-
reseptore¡ta on tutkittu ja alettu ymmärtää parin viime vuosiþmmenen aikana.

Opioidien K-reseptori on monella tavalla p-reseptorin vastakohta: kun p-reseptorin aktivaatio
aiheuttaa euforian tunnetta niin r-reseptori puolestaan saa aikaan dysforisen tilan, tai esimerkiksi
morfiinin aiheuttaman antidiureesin sijasta r-agonisti aiheuttaa diureesia. Opioidien tärkeimmän
kliinisen vaikutuksen, kivun, ja opioidien välinen suhde ei ole näin mustavalkoinen, sillä kaikki
opioidireseptorityypit välittävät analgesiaa, mutta tämän vaikutuksen mekanismit saattavat erota
toisistaan. Kipututkimus kuuluukin olennaisesti opioiditutkimuksen yhteyteen, ia r-reseptoriin vaikut-
tavista lääkeaineista voidaan ehkä tulevaisuudessa löytää tehokas kipulääke, joka ei aiheutta¡si
riippuvuutta eikä muita morfiinin klassisia haittavaikutuksia.

Tutkielman kirjallisessa osassa luodaan katsaus opioidireseptoreihin yleensä ja erityisesti r<-

resePtoriin, sen historiaan, fysiologisiin vaikutuksiin, vaikutusmekanismeihin, agonisteihin ja
antagonisteihin. Erityisesti käsitellään K-reseptorin yhteyttä keskushermoston monoamiineihin ja
niiden vapautumiseen.

Kokeellisessa osassa kerrotaan työstä, jossa asennettiin kirurgisella operaatiolla noin sadalle
urosrotalle polyetyleeniletkusta valmistetut kanyylit kumpaankin aivojen sivukammioon eli
lateraaliventrikkeliin. Rotille annettiin intraserebroventrikulaarisesti selektiivistä opioidien n-resep-
torin antagonistia norbinaltorfìmiinia 20 pS kumpaankin lateraaliventrikkeliin 90 minuuttia ennen ja
l5 mg/þ morfiinia niskaan subkutaanisesti 60 minuuttia ennen dekapitaatiota. Vertailuryhmät saivat
vastaavan tilavuuden O,9-prosentt¡sta natr¡umkloridiliuosta. Rotan aivot dissekoitiin yhdeksään osaan,
ja kahdesta kudoksesta, striatum¡sta ja etuaivojen mesolimbisestä kudoksesta, erotettiin aivojen
amiinirakenteiset aineet dopamiini (DA), noradrenaliini (NA) ja 5-hydroksitr),ptam¡¡n¡ (5-HT) sekä
niiden metaboliitit 3-metoksityramiini (3-MT), 3,4-dihydroksifenyylietikkahappo (DOPAC),
homovanilliinihappo (HVA), 3-metoksi4-hydroksifenyyliglykoli (MOPEG) ja sen sulfaatti (MOPEG-
SOa) sekä S-hydroksi-indolietikkahappo (5-HIAA) geelikromatografisesti, ja niiden p¡to¡suudet
tutkitu¡ssa aivokudoksissa määritettiin elektrokemiallisella detektorilla varustetulla korkean suoritus-
k)¡vyn nestekromatografialaitteistolla (HPLC).

Kromatogrammien perusteella lasketuille pitoisuusaruoille tehtiin kaksisuuntainen varianssianalyysi

¡a tarv¡ttaessa jatkotutkimuksena käytettiin Tukeyn kompromissitestiä. Morfiini nosti striatumin
DOPAC-, HVA- ja 5-H|AA-pitoisuuksia selvästi ja norbinaltorfimiini esti tämän nousun selvästi HVA:n
osalta ja lievästi 5-HIAA:n osalta. Limbisessä etuaivossa morfiini nosti erittäin selvästi DOPAC:n,
HVA:n,5-HIAA:n ja MOPEG:n pitoisuuksia, ja norbinaltorfimiini poisti tai vähensi näitä nousuja erittäin
selvästi. Muita tilastollisesti merkitseviä muutoksia ei havaittu. Saatujen tulosten perusteella päätelt¡in,
että selekt¡¡vinen p-agonisti morfiini sitoutuu suurina pitoisuuksina merkittävästi myös K-reseptori¡n
ja että selektiivinen rc-antagonisti suurina pitoisuuksina samoin salpaa myös opioidien p-reseptoreita.
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