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Tüvistelmä Referat Abstract

Dihydro-p-erytroidin (DHpE) är en kompetitiv nikotinreceptorantagonist bâde pâ muskel och
neuronala nikotinreceptorer. Ämnet är dock relativt selektivt fijr centrala neuronala receptorer,
men eftersom det även har kurareliknande effekter i det perifera nervsystemet orsakar limnet
bieffekter som t.ex. andningssvårigheter. Av de olika nikotiffeceptorsubtypskombinationerna har
DHpE hög affinitet till aapt, oapa och a3p2 receptorerna, medan ¿imnet är ganska ineffektivt på
q¡P¿ och ø7 receptorerna. DHBE har främst anvlints som ett hjälpmedel inom forskningen,
eftersom kompetitiva antagonister åir anvåindbara då de binds till samma st?ille på receptorn som
agonisten samtidigt som de inte har någon egen ahiverande verkan som skulle kunna modifiera
resultaten. DHBE har bl.a. använts i samband med undersökningar av nikotinets verkningar på

Iokomotorik, självadministrering, labyrinttester, dopaminfrisättning och fürändringar i
kroppstemperaturen.

I mitt specialarbete har jag undersökt nikotininducerad c-fos expression samt om mecamylamin
(en blockerare av nikotinreceptorns jonkanal) eller DHPE förhindrar denna nikotinets effekt.
Som försöksdjur användes Wistar râttor av hankön. Råttorna injicerades med de olika ämnena
och perfuserades med paraformaldehyd. Därefter avlägsnades hjärnorna och skars i tunna snitt
med en kryostat.C-los expressionen undersöktes i hjärnsnitten med hjälp av den immuno-
histokemiska avidin-biotin-peroxidasmetoden, i vilken de cellkärnor som innehåller Fos-protein
fürgas bruna. Eftersom c-fos genen kodar detta protein ger denna metod en bild av c-fos
expressionen. Hjärnsnitten monterades på objektglas varefter de f?irgade kärnorna räknades med
hjälp av ett datoriserat bild-analyssystem i ftiljande hjärnomrâden: Prefrontala cortex, cingulate
cortex, nucleus accumbens, striatum, nucleus supraopticus, nucleus paraventricularis
hypothalami, centrala amygdala, nucleus medialis terminalis, superior colliculus samt nucleus
interpeduncularis.

Nikotin (0,5 mg/kg s.c.) orsakade en ökning av Fos-proteinbildningen i alla de undersökta hj?irn-
strukturerna. Mecamylamin (4,1 mg/kg i.p.) och DHPE (I,4 mglkg i.p.) blockerade denna
verkan i nucleus accumbens, nucleus paraventricularis hypothalami, nucleus medialis terminalis,
superior colliculus och nucleus interpeduncularis. Dessutom hämmade mecamylamin nikotinets
verkan i striatum och DHBE ftirhindrade den nikotininducerade Fos-proteinproduktionen mycket
effektivt i nucleus supraopticus. DHBE hade inte nâgon tydlig egen effekt pâ c-fos expressionen i
något av de undersökfa omrâdena. Mecamylamin däremot ökade produktionen av Fos-protein i
både cingulate cortex och centrala amygdala lika mycket som nikotin. I nucleus interpeduncularis
observerades att mecamylamin orsakade en tydlig ökning av de fÌirgade cellkärnorna i de yttersta
nedre delarna av detta hjärnomrâde, emedan nikotin aktiverade enbart de översta delarna av
kärnan. Dessa resultat tyder pâ att de tvâ antagonisterna inte har ett identiskt verkningssätt och
att de binds till de olika undersökta hjärnområdena med varierande affinitet.
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