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Lähes kaikki riippuvuutta aiheuttavat huumeet aiheuttavat rotilla psykomotorisen stimulaation,
joka ilmenee lokomotoriikan aktivaationa. Toistetun annon seurauksena aktivaatio voimistuu, eli
tapahtuu psykomotorista herkistymistä. Lokomotoriikan aktivaation ja herkistymisen uskotaan
kuvaavan riippuvuutta aiheuttavien aineiden vahvistavia (engl. reinforcement) ominaisuuksia, sillåi

aktivaation ja vahvistavien vaikutusten arvellaan välittyvän samojen aivomekanismien kautta.
Tutkielman kirjallisessa osassa tarkastellaan p- ja ô-opioidireseptoriagonistien aiheuttaman
lokomotoriikan alctivaation neuroanatomisia vaikutuskohtia vertailemalla paikallisesti eri
aivoalueille injektoitujen opioidien vaikutuksia.

Endogeenisen opioidijärjestelmän arvellaan liittyvan alkoholin mielihyvää tuottaviin vaikutuksiin ja
alkoholin juomisen säätelyyn. Aiemmin on morfiinin aiheuttaman lokomotoriikan aktivaation
havaittu olevan voimakkaampaa alkoholia runsaasti juovilla AA-rotilla kuin alkoholia vältt¿ivillä
ANA-rotilla ja valikoimattomilla Wistar-rotilla. Neljänä peråikkäisenä päivänåi toistettu
morfiinikäsittely aiheutti lisäksi herkistymistä vain AA-rotille. Tutkielman kokeellisessa osassa

selvitettiin aiheuttaako morfiini myös Wistar-rotille herkistymistä, jos käsittelyä toistetaan
pidempään, käytetään suurempaa annosta tai käsittelyjen väliä pidennetään. Lisäksi tutkittiin
selektiivisten p- ja ô-reseptoriagonistien vaikutuksia AA-, ANA- ja Wistar-rottien
liikeaktiivisuuteen.

Morfiinia (1 tai 5 mg/kg s.c.) tai $siologista keittosuolaliuosta annettiin Wistar-rotille kahdeksana
peräkkäisenä päivänä tai neljä kertaa joka toinen päivä. Pienemmällä morfiiniannoksella
herkistymistä tapahtui kuudennesta koepäivästä alkaen, suuremmalla annoksella hieman
nopeammin, mutta silloinkin herkistyminen voimistui vasta kuudentena koepäivänä. Kasittelyjen
välin pidentämisellä 24 tunnista 48 tuntiin ei ollut ratkaisevaa merkitystä herkistymisen
kehittymiselle.

p-Reseptoriagonisti D-Ala2-MePhea-Gly-ol5-enkefaliinia (DAMGO 0,1 ltg i.c.v.), ô-
reseptoriagonisti D-Pen2-D-Pen5-enkefaliinia (DPDPE 10 pg i.c.v.) tai fysiologista
keittosuolaliuosta annettiin AA-, ANA- ja Wistar-rotille neljana peräkkäisenä päivänä ja
lokomotoriikan aktivaatiota mitattiin päivittain injektioiden jälkeen. p-Reseptoriagonisti DAMGO
aiheutti toistetun kasittelyn seurauksena aktivoivalle vaikutukselle herkistymistä AA-rotilla, mutta
ei ANA- eik¿ Wistar-rotilla, joten p-reseptoristimulaatio saattaa AA-rotilla olla vahvistavampaa

kuin ANA- tai Wistar-rotilla. ô-Reseptoriagonisti DPDPE sen sijaan sai aikaan herkistymistä
Wistar-rotilla, mutta ei AA- eika ANA-rotilla. Siten sekä AA- että ANA-rotat poikkeavat ô-
reseptorivaikutusten osalta Wistar-rotista. Tulosten perusteella ¡r-reseptorimekanismit saattavat

liittya myös AA-rottien n¡nsaaseen alkoholin kulutukseen, sillti ¡.r-reseptoriantagonistien on
aiemmin todettu vähentävän AA-rottien alkoholin iuomista.
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