
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantelitumakkeen ja aivorungon välisen kolinergisen hermoradan in vivo optisen 

aktivaation vaikutukset ahmintasyömisen eläinmallissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

  

Teo Qvist 

Helsingin yliopisto 

Farmasian tiedekunta 

Farmakologian ja lääkehoidon 

osasto 

  

Toukokuu 2022



   

 

Tiivistelmä 

 

Tiedekunta: Farmasian tiedekunta 

Koulutusohjelma: Proviisorin koulutusohjelma 

Opintosuunta: Farmakologia 

Tekijä: Teo Qvist 

Työn nimi: Mantelitumakkeen ja aivorungon välisen kolinergisen hermoradan in vivo optisen aktivaation 
vaikutukset ahmintasyömisen eläinmallissa 

Työn laji: Pro gradu -tutkielma 

Kuukausi ja vuosi: Toukokuu 2022 

Sivumäärä: 61 

Avainsanat: Addiktio, ahmintahäiriö, asetyylikoliini, mantelitumake, optogenetiikka, pedunculopontinen 
tegmentaalinen tumake 

Ohjaaja tai ohjaajat: Teemu Aitta-Aho 

Säilytyspaikka: ethesis.helsinki.fi 

Muita tietoja: 

Tiivistelmä: 

Ahmintahäiriö on epätyypillinen syömishäiriö, johon liittyy toistuvia ahmintakohtauksia, joiden aikana 
syödään hallitsemattomasti suuria määriä ruokaa, vaikka olo olisi jo epämiellyttävän täysi. Mantelitumake on 
ohimolohkon pohjukassa sijaitseva pelon ja tunteiden, mutta myös ruokahalun ei-homeostaattisen säätelyn, 
kannalta tärkeä rakenne. Mantelitumakkeen sentraalisen tumakkeen lateraalisen osan (CeL) solut säätelevät 
muun muassa ruoan palkitsevuutta ja tyydyttyneisyyden tunteen muodostumista ruokailun aikana. Suurin 
osa CeL:n kolinergisista hermoyhteyksistä on aivorungon pedunculopontisesta tegmentaalisesta 
tumakkeesta (PPT) projisoituvia hermoratoja. PPT:een kolinergisten hermopäätteiden in vivo optisen 
aktivaation on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu säätelevän opittua välttämiskäyttäytymistä, mutta 
optisen aktivaation vaikutusta ruoankulutukseen koe-eläimillä ei ole vielä tutkittu. 

Tämän pro gradu -tutkielman kokeellisen osan tavoite oli tutkia PPT:sta CeL:aan projisoituvan kolinergisen 
hermoradan in vivo optisen aktivaation vaikutusta ruoankulutukseen C57BL/6N -hiirillä. Optisen aktivaation 
vaikutusta tutkittiin sekä homeostaattiseen että ei-homeostaattiseen ruoankulutukseen. Ei-homeostaattisen 
ruoankulutuksen tutkimiseksi hiirille indusoitiin ahminnan kaltaista syömiskäyttäytymistä tarjoamalla hiirille 
rasvapitoista ruokaa viikoittain 24 tunnin jaksoissa. Tämän lisäksi tutkittiin ovatko optisen aktivaation 
vaikutukset kumottavissa asetyylikoliinireseptorien antagonistien mekamyyliamiinin tai skopolamiinin 
intraperitoneaalisella annostelulla. 

In vivo optisella aktivaatiolla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ruoankulutukseen 
C57BL/6N -hiirillä. Tästä johtuen myöskään asetyylikoliinin antagonistien annostelun vaikutusta optisen 
aktivaation vaikutuksiin ei voitu arvioida. Tulokset viittaavat siihen, että PPT:een ja CeL:n välinen 
kolinerginen hermorata säätelee koe-eläimillä opittua välttämiskäyttäytymistä, mutta ei ruokahalua. Näin 
ollen on myös epätodennäköistä, että optisen aktivaation vaikutukset edellyttävät CeL:n proteiinikinaasi C 
deltaa ilmentäviä soluja. PPT:een kolinergisten hermosolujen vaikutus CeL:n toimintaa hermosolutasolla 
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merkitsevää vaikutusta, havaintoihin on kuitenkin suhtauduttava varauksella, sillä tutkimuksen 
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Abstract: 

Binge-eating disorder is an atypical eating disorder characterized by recurrent binge episodes during which 
larger amounts of food are consumed in an uncontrollable manner until feeling uncomfortably full. Amygdala 
is a structure in the medial temporal lobe that is central to fear and emotions but also to non-homeostatic 
regulation of feeding. Cells in the lateral division of central amygdaloid nucleus (CeL) have been shown to 
modulate satiety signalling and the rewarding effects of food. Most of the cholinergic axons projecting from 
the brainstem pedunculopontine tegmental nucleus (PPT) almost exclusively innervate the CeL. In previous 
studies in vivo optical activation of this circuit has been shown to modulate aversive learning-related 
behaviour, but the effects of optical activation on food consumption have not yet been investigated. 

The aim of this thesis was to study the effects of in vivo photostimulation of the PPT–CeL pathway on food 
consumption in C57BL/6N mice. The effects of optical activation on both the homeostatic and non-
homeostatic feeding were investigated. To study the effects on non-homeostatic feeding, weekly 24-hour 
intermittent access to palatable high-fat food was used to induce binge-like feeding behaviour. Additionally, 
mecamylamine and scopolamine were intraperitoneally administered to determine whether the effects of 
optical activation were reversible by the administration cholinergic antagonists. 

The study did not find a statistically significant effect on food consumption during in vivo optical activation. 
Due to the lack of effect on food consumption, the effect of cholinergic antagonists on optical activation could 
not be evaluated. The results suggest that optical activation of the PPT–CeL pathway modulates aversive 
learning-related behaviour but not food consumption in C57BL/6N mice. Thus, it is unlikely that the effects of 
optical activation involve the protein kinase C delta expressing cells in the CeL Effects of cholinergic PPT 
neurons on CeL function on the cellular level should be further addressed in more specific research designs. 
Even though the study found no statistically significant effect, the results should be interpreted cautiously 
because the challenges during the study might have negatively impacted the reliability of the results.

 

 

 

 

 

 

 



   

 

KÄSITTEITÄ JA LYHENTEITÄ 

 

5-HT 5-hydroksitryptamiini, serotoniini. 

ADHD Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö. 

AGRP Agoutin kaltainen proteiini. 

Allostaattinen kuorma Ilmiö, jossa elimistön pyrkimys sopeutua 

pitkäkestoiseen stressiin tuottaa pysyviä 

haitallisia muutoksia elimistön toiminnassa. 

AMPA α-amino-3-hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli-4-

propionihappo. 

Assosiatiivinen oppiminen Oppiminen, joka perustuu mielleyhtymien 

muodostumiseen kahden tai useamman asian 

välille. 

Aversiivinen Välttämistä tuottava ärsyke. 

BLA Mantelitumakkeen basolateraalinen 

tumakeryhmä. 

BNST Pääterihmaston tyvitumake. 

CeA Mantelitumakkeen sentraalinen tumake. 

CeL Mantelitumakkeen sentraalisen tumakkeen 

lateraalinen osa. 

ChR2 Kanavarodopsiini-2. 

CRF Kortikotropiinia vapauttava tekijä (myös 

kortikotropiinia vapauttava hormoni). 

DSM The diagnostic and statistical manual of mental 

disorders. 

Ehdollinen paikka-aversio Ilmiö, jossa koe-eläimet oppivat välttämään 

aversiiviseen ärsykkeeseen yhdistettyä aluetta. 

Ei-homeostaattinen ruokahalun 

säätely 

Elimistön energiatasapainosta ja 

ravitsemustilasta riippumaton ruokahalun 

säätely. 

GABA γ-aminovoihappo. 

Homeostaattinen ruokahalun säätely Ruokahalun säätely, joka riippuu elimistön 

energiatasapainosta ja ravitsemustilasta. 

Impulsiivisuus Nopea ja harkitsematon päätöksenteko. 

Klassinen ehdollistuminen Ehdollistumisen aikana ehdollisen ärsykkeen 

ja ehdottoman ärsykkeen välille syntyy 

mielleyhtymä. Ehdollistumisen jälkeen 

ehdollinen ärsyke voi tuottaa ehdottaman 

reaktion, vaikka ehdoton ärsyke ei olisi läsnä. 

LDT Laterodorsaalinen tegmentaalinen tumake. 

LHA Lateraalinen hypotalamusalue. 

Lokomotorinen herkistyminen Toistuvassa huumausaineiden annostelussa 

koe-eläinten lokomotorinen aktiivisuus kasvaa 

huumausaineiden annostelun yhteydessä. 

NAc Makaava tumake. 

Negatiivinen vahvistaminen Negatiivinen vahvistaja lisää käyttäytymistä, 

jonka avulla voidaan välttää ei-toivottu 

lopputulos. Esimerkiksi, kun huumausainetta 



   

 

käytetään vieroitusoireen lievittämiseksi, 

vieroitusoireen välttäminen toimii 

negatiivisena vahvistajana huumausaineen 

käytölle. 

NMDA N-metyyli-D-asparagiinihappo. 

Pakko-oireisuus Pakonomainen, haitallisista seurauksista 

riippumatta toistuva käyttäytyminen, johon 

usein liittyy automatisoituneita piirteitä. 

Palkitseva Palkitsevat ärsykkeet tuottavat koe-eläimillä 

lähestymiskäyttäytymistä ja voivat 

positiivisesti vahvistaa käyttäytymistä. 

PKC-δ+-solu Proteiinikinaasi C deltaa ilmentävä solu. 

PKC-δ--solu Solu, joka ei ilmennä proteiinikinaasi C deltaa. 

POMC Pro-opiomelanokortiini. 

Positiivinen vahvistaminen Positiivinen vahvistaja lisää käyttäytymistä, 

joka johtaa toivottuun lopputulokseen. 

Esimerkiksi, kun palkinto lisää palkinnon 

saamiseen johtavaa käyttäytymistä, palkinto 

toimii positiivisena vahvistajana 

käyttäytymiselle. 

PPT Pedunculopontinen tegmentaalinen tumake 

SOM Somatostatiini. 

VTA Ventraalinen tegmentum. 
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1 JOHDANTO 

 

Ruoan on ehdotettu joissakin olosuhteissa tuottavan huumausaineiden käyttöön 

rinnastettavia muutoksia aivojen toiminnassa (Gearhardt ym. 2009). Ahmintahäiriötä 

(Binge Eating Disorder, BED) käytetään usein tyyppiesimerkkinä syömishäiriöstä, johon 

mahdollisesti liittyy tämän tyyppisiä addiktion kaltaisia patofysiologisia mekanismeja 

(Smith ja Robbins 2013). Päihde- ja huumeriippuvuuden tunnuspiirteitä on toistuva, 

pakonomainen ja haitoista huolimatta jatkuva päihteen käyttö, johon liittyy 

vieroitusoireiden kehittyminen käytön lakatessa ja ajan myötä kehittyvä päihteen himo, 

joka toimii laukaisevana tekijänä päihteen käytölle (Koob ja Volkow 2016). Addiktiosta 

puhuttaessa viitataan usein päihde- ja huumeriippuvuuteen, mutta diagnostisesta 

näkökulmasta myös käyttäytyminen voi täyttää nämä kriteerit (Yau ja Potenza 2015). 

Tällöin puhutaan toiminnallisesta addiktiosta. DSM-5-tautiluokituksessa (The Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. päinos) määritelty uhkapeliriippuvuus on 

tällä hetkellä ainoa tautiluokitusjärjestelmissä määritelty toiminnallinen addiktio. On 

kuitenkin todennäköistä, että tulevaisuudessa addiktion käsite tulee kattamaan laajemmin 

myös muita toiminnallisia addiktioita. Yksi mahdollinen lisä on vielä kiistanalainen 

ruokariippuvuus (Gearhardt ym. 2009). Tämän pro gradu -tutkielman 

kirjallisuuskatsauksen on tarkoitus toimia johdantona ruoan ja huumausaineiden 

jaettuihin vaikutuksiin aivoissa ja niiden merkitykseen ahmintahäiriön patofysiologiassa. 

Aihetta käsitellään pääsääntöisesti koe-eläintutkimuksen näkökulmasta painottaen 

tutkielman kokeellisen osan kannalta olennaista keskushermoston kolinergista 

hermovälitystä ja mantelitumakkeen toimintaa. Pro gradu -tutkielman kokeellisessa 

osassa tutkittiin aivorungon ja mantelitumakkeen välisen kolinergisen hermoradan 

toimintaa optogeneettisellä menetelmällä. Kokeellisen osan tavoitteena oli selvittää 

kyseisen hermoradan in vivo optisen aktivaation vaikutuksia ruoankulutukseen koe-

eläimillä. Ruoankulutuksen osalta oltiin kiinnostuneita erityisesti vaikutuksista 

ahmintasyömiseen. Tätä varten tutkielman kokeellisessa osassa hyödynnettiin 

ahmintasyömisen jaksottaista eläinmallia, jossa ahminnan kaltainen 

syömiskäyttäytyminen kehittyy, kun koe-eläimillä on häkeissä tarjolla rasvapitoista 

ruokaa säännöllisesti lyhyissä jaksoissa. 
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KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

2 AHMINTAHÄIRIÖ 

 

Ahmintahäiriö on epätyypillinen syömishäiriö, johon liittyy toistuvia ahmintakohtauksia, 

joiden aikana syödään suuria määriä ruokaa hallitsemattomasti lyhyessä ajassa 

(Syömishäiriöt: Käypä hoito -suositus, 2014). Ahmintahäiriö on yksi yleisimpiä 

syömishäiriöitä Suomessa laihuushäiriön (anoreksia nervosa) ja ahmimishäiriön (bulimia 

nervosa) lisäksi. Väestötasolla ahmintahäiriö on kuitenkin kohtalaisen harvinainen 

sairaus ja se on yleisempi naisilla (elämänaikainen esiintyvyys 1,9–3,5 %) kuin miehillä 

(elämänaikainen esiintyvyys 0,3–2,0 %). Ahmintahäiriön etiologia ja patofysiologia 

tunnetaan vielä puutteellisesti eikä siihen tällä hetkellä ole olemassa tehokasta 

lääkehoitoa. Ahmintahäiriö heikentää kuitenkin merkittävästi, sitä sairastavien ihmisten 

elämänlaatua (Ágh ym. 2015). Ahmintahäiriötä sairastavat käyttävät myös enemmän 

terveyspalveluita ja heillä on kohonnut riski sairastua ylipainoon ja tyypin 2 diabetekseen. 

Tämän lisäksi ahmintahäiriöön liittyy merkittävä psykiatristen sairauksien 

komorbiditeetti (Udo ja Grilo 2019). Psykiatrisista sairauksista erityisesti depressio, 

ahdistushäiriöt sekä päihde- ja huumeriippuvuus ovat yleisempiä ahmintahäiriötä 

sairastavilla verrattuna muuhun väestöön. 

 

2.1 Ahmintahäiriön diagnoosi, hoito ja ennuste  

 

Suomessa ahmintahäiriön diagnosoimiseksi käytetään American Psychiatric 

Association:n (APA) julkaisemaa DSM-5-tautiluokitusta (Syömishäiriöt: Käypä hoito -

suositus, 2014). Maailman terveysjärjestön julkaisemassa ICD-10 (International 

Classification of Diseases, 10. painos) tautiluokituksessa ei vielä ole ahmintahäiriölle 

erillisiä diagnostisia kriteereitä. Ahmintahäiriön tunnuspiirteitä on vähintään kerran 

viikossa ilmenevät ahmintakohtaukset, jotka jatkuvat vähintään 3 kuukauden ajan 

(Taulukko 1). Toisin kuin ahmimishäiriöön, ahmintahäiriöön ei liity kompensatorista 

tyhjentämiskäyttäytymistä ahmintakohtausten jälkeen (Ahmintahäiriö: Käypä hoito -

suositus 2014). Ahmintahäiriöön ei myöskään liity voimakkaita muutoksia 
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ruumiinpainossa, kuten laihuushäiriössä, joskin ahmintahäiriö lisää riskiä ylipainolle. 

Ahmintahäiriön pitkäaikaista ennustetta on vaikea arvioida puutteellisen tutkimustiedon 

takia, mutta tauti on todennäköisesti pitkäaikainen ja kulultaan aaltoileva. Ennustetta 

kuitenkin parantaa sairauden varhainen tunnistaminen ja perheen sekä läheisten 

osallistuminen hoitoon. Ahmintahäiriötä sairastavilla on kuitenkin noin kaksinkertainen 

kuolemanriski muuhun samanikäiseen väestöön verrattuna, mikä todennäköisesti selittyy 

tyypin 2 diabeteksen ja ylipainon yleisyydestä ahmintahäiriötä sairastavilla. 

 

Taulukko 1: Ahmintahäiriön diagnostiset kriteerit DSM-5-tautiluokituksessa (mukaillen 

APA 2013). 

 

1 Ahmintakohtauksen aikana syödään nopeassa ajassa merkittävästi tavallista 

enemmän ja syömiseen liittyy tunne sen hallitsemattomuudesta 

2 Vähintään 3 seuraavista ehdoista täyttyy: 

▫ - Syödään epätavallisen nopeasti 

▫ - Syödään, kunnes tuntee olonsa epämukavan täydeksi 

▫ - Syödään suuria määriä, vaikka näläntunnetta ei ole 

▫ - Syödään yksin, koska syödyn ruoan määrä hävettää 

▫ - Ahmintakohtausta seuraa itseinho, häpeä ja syyllisyys syömisestä 

3 Voimakas ahdistus ahmintaoireiden aikana 

4 Esiintyy vähintään 1 päivänä viikosta 3 kuukauden ajan 

5 Ahmintaoireisiin ei liity kompensatorista käyttäytymistä 

 

Suomessa ahmintahäiriön ensilinjan hoitona käytetään kognitiivis–behavioraalista 

psykoterapiaa, psykoedukaatiota sekä muita terapiamuotoja (Syömishäiriöt: Käypä hoito 

-suositus 2014). Aikuisilla terapiapohjaisten hoitojen lisäksi voidaan myös kokeilla 

lääkehoitoa. Suomessa serotoniinin takaisinoton estäjiä on käytetty ahmintajaksojen 

vähentämiseen. Myös duloksetiinia, baklofeenia, atomoksetiinia ja topiramaattia on 

käytetty ahmintajaksojen vähentämiseen. Maailmalla ainoa indikaatioltaan 

ahmintahäiriön hoitoon hyväksytty lääkeaine on vuonna 2015 Yhdysvalloissa käyttöön 

otettu lisdeksamfetamiini, deksamfetamiinin aihiolääke, jonka on havaittu vähentävän 

ahmintajaksoja (Fornaro ym. 2016). Ahmintahäiriön lääkehoidossa käytettävien 

lääkeaineiden tehosta on kuitenkin vielä rajallisesti tietoa tai niiden tehon on havaittu 

olevan vain vähäistä, minkä takia lääkehoitoa ei suositella Suomessa rutiininomaiseen 

käyttöön (Syömishäiriöt: Käypä hoito -suositus 2014). Tällä hetkellä tehokkain 

lääkkeetön hoitomuoto ahmintahäiriön hoidossa vaikuttaa olevan kognitiivis–

behavioraalinen psykoterapia, joka pitkäaikaistutkimuksissa näyttää vähentävän 
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ahmintakohtauksien määrää (Hilbert ym. 2019). Valitettavasti eri hoitomuodoilla ei näytä 

kuitenkaan olevan merkittävää vaikutusta liitännäissairauksiin, joilla tiedetään olevan 

merkittävä vaikutus ahmintahäiriötä sairastavien elämänlaatuun. 

 

2.2 Etiologia 

 

Ahmintahäiriön kehittymiseen johtavia syitä ei tunneta vielä tarkasti, mutta sairastumisen 

riskiin vaikuttavat sekä ympäristölliset että perinnölliset riskitekijät. Yksittäisten 

kaksostutkimusten perusteella ahmintahäiriön periytyvyys vaikuttaa olevan 41–57 % 

luokkaa (Reichborn-Kjennerud ym. 2004; Javaras ym. 2008). Joissakin tutkimuksissa on 

myös havaittu, että serotoniinitransporttereita, D2-dopamiinireseptoreita ja μ1-

opiodireseptoreita ilmentävien geenien polymorfia lisää riskiä sairastua ahmintahäiriöön 

(Monteleone ym. 2006; Davis ym. 2009; Davis ym. 2012). Kattavia GWAS-tutkimusten 

(Genome-Wide Association Study) ei ole kuitenkaan vielä tehty eikä yksittäisten geenien 

vaikutuksen suuruutta taudin kehittymiseen ei vielä tunneta tarkasti. Ympäristöllisistä 

riskitekijöistä lapsuuden ruokailutottumukset sekä psykiatriset traumat lisäävät riskiä 

sairastua ahmintahäiriöön (Hilbert ym. 2014). Erityisesti lapsuuden ylipaino ja 

laihdutusyritykset kasvattavat riskiä sairastua ahmintahäiriöön myöhemmin elämässä. 

Tämän lisäksi lapsuuden aikainen fyysinen ja seksuaalinen väkivalta, päihdeongelmat ja 

käytöshäiriöt ovat riskitekijöitä ahmintahäiriön kehittymiselle. On mahdollista, että 

ahmintahäiriön kehittymiseen vaikuttaa osittain samat tekijät kuin aktiivisuuden ja 

tarkkaavaisuuden häiriön (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) ja 

depression kehittymiseen. Syömishäiriöt ovat yleisempiä ADHD:tä sairastavilla, ja 

erityisesti ahmimishäiriöön ja ahmintahäiriöön liittyvien ahmintaoireiden vaikeus näyttää 

korreloivan ADHD:n oireiden voimakkuuden kanssa (Sonneville ym. 2015). ADHD:n 

lisäksi myös depressio on selvästi yleisempää ahmintahäiriötä sairastavilla kuin muussa 

väestössä (Nicholls ym. 2016). 

 

Syömishäiriöiden etiologiaa koskevassa tutkimuksessa on kiinnitetty kohtalaisen vähän 

huomiota ravinnon merkitykseen sairauden kehittymisessä. Vaikkakin ruokavalion ja 

metabolisten sairauksien välillä on havaittu korrelaatioita, vastaava tutkimus 

syömishäiriöiden osalta on vielä puutteellista (Ayton ja Ibrahim 2020). Prosessoidun 
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sokeri- ja rasvapitoisen ruoan on kuitenkin epäilty vaikuttavan syömishäiriöiden 

kehittymiseen mahdollisesti tuottamalla matala-asteista tulehdusta ja muutoksia 

aineenvaihdunnassa ja suoliston mikrobikannassa. Rasva- ja sokeripitoista ravintoa 

käytetään myös ahmintahäiriön eläinmalleissa tuottamaan syömiskäyttäytymistä, johon 

liittyy ahminnan kaltaisia piirteitä (Hildebrandt ja Ahmari 2021). Prekliinisessä 

tutkimuksessa on pääasiassa kiinnitetty huomiota energiapitoisen ravinnon aivojen 

palkitsemisjärjestelmää aktivoiviin vaikutuksiin. Muun muassa sokeri näyttää tietyissä 

olosuhteissa tuottavan koe-eläimillä huumausaineiden itseannosteluun rinnastettavia 

muutoksia aivojen toiminnassa (Colantuoni ym. 2002). Erityisesti rasva- ja sokeripitoisen 

ruoan neurobiologisten vaikutuksien onkin epäilty vaikuttavan myös ihmisillä 

ahmintahäiriön impulsiivisten ja pakko-oireisten oireiden kehittymiseen (Smith ja 

Robbins 2013). Kliinistä tutkimusta yksittäisten ruoka-aineiden vaikutuksista 

syömishäiriöiden kehittymiseen on kuitenkin vähän eikä tällä hetkellä tiedetä, onko 

ruoalla vaikutusta ahmintahäiriön kehittymiseen vai ovatko oireet seurausta jo olemassa 

olevista muutoksia aivojen toiminnassa. 

 

2.3 Patofysiologia   

 

On ehdotettu, että ahmintahäiriötä voidaan kuvata sairautena kahden oireulottuvuuden, 

impulsiivisuusoireiden ja pakko-oireiden, avulla (Kessler ym. 2016). Ahmintahäiriötä 

sairastavilla näiden oireiden on epäilty liittyvän muutoksiin aivoissa tarkkaavaisuudesta 

ja toiminnanohjauksesta vastaavilla alueilla sekä muutoksista aivojen 

palkitsemisjärjestelmän toiminnassa. Onkin mahdollista, että näiltä osin ahmintahäiriö 

muistuttaa patofysiologialtaan addiktiota, ADHD:tä ja pakko-oireista häiriötä, joihin 

myös tyypillisesti liittyy impulsiivisia ja pakko-oireisia käyttäytymismalleja. 

ahmintahäiriön patofysiologian kliininen tutkimus perustuu pitkälti 

magneettikuvantamistutkimuksiin ja geneettisiin tutkimuksiin. Nämä tutkimukset 

viittaavat siihen, että ahmintahäiriön oireet liittyvät muutoksiin aivojen tyvitumakkeiden, 

erityisesti aivojuovion (striatum), aivokuoren ja näitä alueita yhdistävien hermoratojen 

toiminnassa (Kessler ym. 2016). Ahmintahäiriön impulsiivisuusoireet näyttävät 

ilmenevän herkkyytenä ärsykkeiden ruokahalua herättäville vaikutuksille ja toisaalta 

heikentyneelle kyvylle hillitä niiden tuottamia impulsseja (Schienle ym. 2009; Balodis 
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ym. 2013). Neurobiologisesti ahmintahäiriön liittyvät pakko-oireet tunnetaan 

huonommin kuin impulsiivisuusoireet. Päihde- ja huumeriippuvuudessa pakko-oireisen 

käyttäytymisen kehittymiseen on epäilty vaikuttavan ehdollistumiseen perustuva, 

erityisesti striatumin toiminnasta riippuva, käyttäytymisen automatisoituminen (Everitt ja 

Robbins 2016). Ahmintahäiriötä sairastavat ovatkin taipuvaisempia käyttämään 

ehdollistumiseen perustuvia oppimisstrategioita, jotka tukevat tapamaista ärsyke–

reaktiokytkentöihin perustuvaa käyttäytymistä (Voon ym. 2015). Huomionarvoista on, 

että vastaava havainto on tehty myös pakko-oireisesta häiriöstä kärsivillä sekä 

psykostimulantti- ja alkoholiriippuvaisilla. Edellä mainittujen havaintojen lisäksi on 

myös todennäköistä, että ahmintahäiriöön liittyy muutoksia tunne-elämän säätelyssä ja 

stressijärjestelmän toiminnassa (Rosenberg ym. 2013; Nicholls ym. 2016). On 

mahdollista, että ahmintahäiriötä sairastavilla syömistä käytetään keinona negatiivisten 

tunteiden lievittämiseen. Stressin merkitystä ahmintahäiriössä ei vielä tunneta riittävän 

hyvin, mutta se näyttää usein toimivan laukaisevana tekijänä ahmintakohtauksille. 

 

 

3 ADDIKTION KALTAISET MEKANISMIT AHMINTAHÄIRIÖSSÄ 

 

3.1 Ruokahalun säätely keskushermostossa 

 

Ruokahalun säätely on prosessi, johon vaikuttavat elimistön energiatasapainoon 

perustuvat homeostaattinen säätely ja siitä riippumaton ei-homeostaattinen säätely 

(Morton ym. 2014). Ruokahalun homeostaattinen säätely perustuu pitkälti negatiiviseen 

palautevaikutukseen, jossa perifeerisessä hermostossa ja suolistossa syömisen 

käynnistämät hormonaaliset vasteet välittävät tietoa elimistön ravitsemustilasta 

keskushermostolle, joka tähän tietoon perustuen säätelee tyydyttyneisyyden tunnetta ja 

motivaatiota syödä. Ruokahaluun voi vaikuttaa myös ei-homeostaattinen säätely, joka voi 

ohittaa energiatasapainoon perustuvan homeostaattisen säätelyn (Morton ym. 2014). 

Esimerkiksi ruoasta saatava mielihyvä voi saada meidät jatkamaan ruokailua 

kylläisyydenkin jälkeen, erityisesti jos ruoka on maittavaa. Ei-homeostaattiset 

mekanismit vuorovaikuttavat homeostaattisten mekanismien kanssa muun muassa 

säätelemällä keskushermoston ruokahalua säätelevien solujen herkkyyttä perifeerisistä 
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kudoksista saapuville signaaleille (Rossi ja Stuber 2018). Näitä kahta järjestelmää ei siten 

voidakaan ajatella toisistaan erillisinä järjestelminä, vaan anatomisesti sekä 

toiminnallisesti toisiinsa kytkeytyneenä kokonaisuutena. Aivojen 

palkitsemisjärjestelmän ja homeostaattisen ruokahalun säätelyn 

vuorovaikutusmekanismeja on esitetty Kuvassa 1. 

 

 
 

Kuva 1. Homeostaattisen ruokahalun säätelyn ja aivojen palkitsemisjärjestelmän 

vuorovaikutus. Suolistohormonit glukagonin kaltainen peptidi 1 (GLP1) ja 

kolekystokiniini (CCK) sekä yksittäiset ravintoaineet säätelevät aterian aikaista 

ruokahalua, kun taas leptiini ja insuliini säätelevät ruokahalua pitkällä aikavälillä. 

Keskushermostossa perifeerisiä signaaleja tulkitsee hypotalamus, erityisesti lateraalinen 

hypotalamusalue (LHA), jonka vuorovaikutukset mesokortikolimbisen 

dopamiinijärjestelmän kanssa säätelevät ruoan palkitsevuutta. Ventraalinen tegmentum 

(VTA), makaavaan tumake (NAc) ja etuaivokuori (PFC) (mukaillen Morton ym. 2014). 

 

Tärkeimmät perifeeriset ruokahalun pitkäaikaissäätelyyn vaikuttavat hormonit ovat 

haiman insuliini sekä rasvakudoksesta vapautuva leptiini (Morton ym. 2014). Näistä koe-

eläimillä erityisesti leptiini vaikuttaa ruoan kulutukseen vähentävästi, ja puutokset 

keskushermoston leptiinisignaloinnissa johtavat ylipainoon ja hyperfagiaan (Lee ym. 

1996). Koska verenkiertoon vapautuu leptiiniä suhteessa elimistön rasvakudokseen, sitä 

pidetään tärkeänä erityisesti elimistön pitkäaikaisen energiatasapainon säätelyssä 

(Considine ym. 1996). Leptiinin ja insuliinin lisäksi eräät ruoansulatuskanavasta 

ruokailun aikana vapautuvat hormonit säätelevät ruokahalua lyhyellä aikavälillä. 

Ruoansulatuskanavasta vapautuvat peptidi YY(3–36), glukagonin kaltainen peptidi 1 ja 
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kolekystokiniini vähentävät ruokahalua erityisesti aterian aikana ja niiden vapautuminen 

vähentää aterian kokoa, mutta ne eivät merkittävästi vaikuta aterioiden lukumäärään 

päivän aikana (Gibbs 1973; Turton ym. 1996; Batterham ym. 2002). 

Ruoansulatuskanavasta vapautuva ghreliini sen sijaa lisää ruokahalua erityisesti aterian 

alussa (Tschöp ym. 2000). Myös yksittäiset ravintoaineet, erityisesti ravinnon glukoosi ja 

rasvahapot, voivat säädellä ruokahalua aterian aikana (Morton ym. 2014). 

 

Perifeerisistä kudoksista saapuvia ruokahalua sääteleviä signaaleja keskushermostossa 

tulkitsee hypotalamuksessa ja aivorungossa sijaitsevat tumakkeet (Morton ym. 2014). 

Ruoansulatuskanavasta ruokailun aikana vapautuvat signaalit vaikuttavat vagus-hermon 

välityksellä aivorungon erillistumakkeeseen (nucleus tractus solitarius), joka tulkitsee 

erityisesti aterian aikaista tyydyttyneisyyssignalointia (McMinn ym. 2000). Hypotalamus 

kerää tietoa elimistön pitkäaikaisesta ravitsemustilasta, erityisesti leptiinin ja insuliinin 

välityksellä, ja tämän tiedon perusteella vahvistaa tai heikentää aterian aikaisen 

tyydyttyneisyyssignaloinnin vaikutusta aivorungon erillistumakkeessa perustuen tietoon 

elimistön pitkäaikaisenergiatasapainoista. Hypotalamuksen ruokahalua säätelevistä 

solupopulaatioista tunnetaan parhaiten hypotalamuksen kaaritumakkeen (nucleus 

arcuatus) pro-opiomelanokortiinia ilmentävät solut (POMC-solut) sekä agoutin kaltaista 

proteiinia ilmentävät solut (AGRP-solut) (Morton ym. 2014). Verenkierron mukana 

saapuva rasvakudoksen leptiini aktivoi POMC-soluja, joiden aktiivisuus vähentää 

ruoankulutusta (Cowley ym. 2001). Sitä vastoin leptiini vaikuttaa estävästi 

hypotalamuksen kaaritumakkeen ruoankulutusta lisääviin AGRP-soluihin. 

Aktivoituessaan AGRP-solut vapauttavat ruokahalua lisäävää neuropeptidi Y:ta sekä 

estävät POMC-solujen toimintaa paikallisesti vapauttamalla γ-aminovoihappoa (GABA).  

 

Keskushermoston ruokahalua säätelevät alueet kytkeytyvät anatomisesti ja 

toiminnallisesti myös aivojen palkitsemisjärjestelmään (Rossi ja Stuber 2018). Tätä 

ruokahalun säätelyn ja palkitsemisjärjestelmän vuorovaikutusta havainnollistaa muun 

muassa havainnot siitä, että lateraalisen hypotalamusalueen (LHA) sähköinen 

itsestimulaatio laukaisee koe-eläimillä syömiskäyttäytymistä ja on samalla palkitsevaa 

riippuen eläimen ravitsemustilasta (Margules ja Olds 1962). Ravitsemustila ei vaikuta 

pelkästään sähköisen itsestimulaation palkitsevuuteen, vaan myös huumausaineiden 
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palkitsevat vaikutukset kasvavat nälkäisillä eläimillä (Carroll ym. 1979). 

Hypotalamuksen ruokahalun säätelyyn osallistuvat alueet ovatkin tiiviisti kytkeytyneitä 

aivojen alueisiin, jotka välittävät tietoa muun muassa ruoan mausta, siihen liitetyistä 

tunnetiloista ja ruoan kokemisesta palkitsevaksi (Rossi ja Stuber 2018). Ruokahalun ei-

homeostaattisen säätelyn kannalta tärkeä alue aivoissa on ennen kaikkea 

mesokortikolimbinen dopamiinijärjestelmä, mutta myös muut alueet, kuten stressin 

yhteydessä aktiivinen pääterihmaston tyvitymake (Bed Nucleus of Stria Terminalis, 

BNST), positiivisesti ja negatiivisesti vahvistavien ehdollisten ärsykkeiden kannalta 

tärkeä mantelitumake sekä aivorungon parabrakiaalinen tumake, joka osallistuu makujen 

kokemiseen ruokahalua herättäviksi tai vastenmielisiksi. Integroivana keskuksena näiden 

alueiden välillä näyttää toimivan LHA, joka perustuen elimistön eri alueilta saapuviin 

homeostaattisiin ja ei-homeostaattisiin signaaleihin säätelee ruokahalua. 

 

3.2 Aivojen palkitsemisjärjestelmä ja motivaatio 

 

Motivaation voidaan ajatella kuvaavan voimakkuutta, jolla eliö pyrkii saavuttamaan 

jonkin päämäärän (Simpson ja Balsam 2016). Motivaation voimakkuuteen voivat 

esimerkiksi vaikuttaa organismin sisäinen tila, ympäristö ja aikaisemmat kokemukset. 

Sisäisen tilan muutokset liittyvät tyypillisesti elimistön homeostaattisiin prosesseihin, 

kuten nälän tai janon tunteen tyydyttämiseen. Ympäristön synnyttämiä, ulkoisia, 

motivoivia tekijöitä voivat olla esimerkiksi ravinnon tai potentiaalisen kumppanin 

saatavuus. Myös aikaisemmat kokemukset voivat vaikuttaa motivaatioon, esimerkiksi 

silloin kun aikaisemmin neutraaliin asiaan opitaan yhdistämään uuden tiedon perusteella 

jotain miellyttävää tai pelottavaa. Motivaation voidaan ajatella suuntautuvan aina jotakin 

päämäärää kohti, ja päämäärään saavuttaminen koetaan tyypillisesti palkitsevana. 

Motivaation säätely voi myös toisaalta perustua jonkin ei-toivotun lopputuloksen 

välttämiseen. Evolutiivisesta näkökulmasta motivaation voidaan ajatella ohjaavan eliötä 

sen selviytymisen kannalta hyödylliseen käyttäytymiseen ja toisaalta välttämään 

haitalliseen lopputulokseen johtavaa käyttäytymistä. 
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Kuva 2. Itsestimulaatioalueita hiiren aivoissa sagittaalisesti. Anatomisia alueita, joiden 

sähköisellä itsestimulaatiolla on voimakas positiivisesti vahvistava vaikutus. Makaava 

tumake (NAc), mantelitumake (Amy), lateraalinen hypotalamusalue (LHA), ventraalinen 

tegmentum (VTA) ja aivorungon erillistumake (NTS) (mukaillen Wise 1996). 

 

Kuvassa 2 on esitetty joitakin itsestimulaatioalueita hiiren aivoissa. Tärkeimpänä 

motivaation solutason säätelyjärjestelmänä voidaan pitää aivojen palkitsemisjärjestelmää 

(Haber ja Knutson 2010). Aivojen palkitsemisjärjestelmän aktivoituminen korreloi lähes 

kaikkien palkitsevien ja mielihyvää tuottavien elämysten kanssa. Neurobiologinen näyttö 

palkitsemisjärjestelmän olemassaolosta perustuu havaintoihin siitä, että eräiden 

keskushermoston alueiden sähköinen itsestimulaatio on koe-eläimillä voimakkaasti 

positiivisesti vahvistavaa (Olds ja Milner 1954). Tämä vaikutus näyttää olevan 

yleistettävissä laajemmin motivoituneeseen käyttäytymiseen, sillä huumausaineet, mutta 

myös luontaisesti palkitsevat asiat, kuten ruoka, aktivoivat samoja alueita, joilla on myös 

vahvistava vaikutus sähköisen itsestimulaation aikana (Wise 1996, Rada ym. 2005). 

Yleisellä tasolla aivojen palkitsemisjärjestelmän voidaan todeta säätelevän adaptiivista 

käyttäytymistä, jonka aikana opitun tiedon valossa käyttäytymistä muutetaan 

ympäristöön sopeutumisen kannalta parhaimpaan suuntaan (Haber ja Knutson 2010). 

Tässä mielessä ei olekaan yllättävää, että moniin psykiatrisiin sairauksiin liittyy myös 

muutoksia palkitsemisjärjestelmän toiminnassa. Muutokset voivat johtaa puutteelliseen 

motivaatioon ja kykyyn kokea mielihyvää, kuten skitsofreniassa ja depressiossa, mutta 

myös motivaation kohdistumiseen eliön kannalta- haitalliseen käyttäytymiseen, kuten 

addiktiossa (Simpson ja Balsam 2016). Aivojen palkitsemisjärjestelmän toiminnan 

ymmärtäminen motivaation säätelyn kannalta voi auttaa ymmärtämään miksi 
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sairauksissa, kuten addiktiossa, alun perin adaptiivisen järjestelmän toiminta voi johtaa 

näennäisesti itsetuhoiseen ja eliön selviytymisen kannalta haitalliseen käyttäytymiseen. 

 

3.3 Kemialliset ja toiminnalliset addiktiot 

 

Tunnemme lukuisia kemiallisia aineita, jotka säännöllisesti käytettynä voivat johtaa 

addiktion kehittymiseen. Näitä ovat esimerkiksi alkoholi ja tupakan nikotiini (Volkow 

ym. 2019). DSM-5-tautiluokitusjärjestelmässä päihde- ja huumeriippuvuuden 

diagnostisia kriteereitä ovat toleranssin kehittyminen käytettävän aineen päihdyttäville 

vaikutuksille, vieroitusoireiden kehittyminen käytön lakatessa, pakottava tarve tai halu 

käyttää ainetta sekä käytön jatkuminen lopettamisyrityksistä ja sen ilmeisistä haitoista 

huolimatta (APA 2013). Kemiallinen riippuvuus kehittyy seurauksena aineen 

farmakologisista vaikutuksista ja yksilön ympäristöllisestä ja perinnöllisestä alttiudesta 

(Volkow ym. 2019). Addiktiota aiheuttavat aineet poikkeavat toisistaan farmakologisesti, 

mutta niille on yhteistä, että niiden käyttö koetaan palkitsevaksi ja ne aktivoivat aivojen 

mesolimbistä dopamiinijärjestelmää. Kuitenkin vain osalla väestöstä hallittu satunnainen 

päihteen käyttö kehittyy pakonomaiseksi tarpeeksi käyttää päihdettä (Anthony ym. 1994). 

Esimerkiksi noin 17 % kokaiinia käyttävistä mutta noin 23 % heroiinia käyttävistä 

kehittävää vakavan riippuvuuden. Tämä kertoo siitä, että riippuvuutta aiheuttavat aineet 

eroavat merkittävästi kyvyltään aiheuttaa riippuvuutta, mutta myös siitä, että suuri osa 

tekijöistä, jotka vaikuttavat riippuvuuden kehittymiseen ovat riippumattomia käytettävän 

aineen ominaisuuksista. 

 

Toiminnallisella addiktiolla tarkoitetaan addiktiota, joka muodostuu johonkin 

käyttäytymiseen (Yau ja Potenza 2015). Toiminnallisilla addiktioilla ei ole vielä 

samanlaista virallisesti hyväksyttyä asemaa tautiluokitusjärjestelmissä kuten kemiallisilla 

addiktioilla. Tällä hetkellä ainoa virallisesti hyväksytty toiminnallinen addiktion on 

DSM-5:ssä määritelty toiminnallinen addiktio on uhkapeliriippuvuus (APA 2013). 

Toiminnallisten addiktioiden määrittelyä vaikeuttaa rajanveto normaalin ja patologisen 

käyttäytymisen välillä sekä vielä puutteellinen tieto toiminnallisten addiktioiden 

patofysiologisista mekanismeista. Toiminnallisia ja kemiallisia addiktioita näyttää 

kuitenkin yhdistävän vastaavat haitoista huolimatta toistuvat pakonomaiset 



12 

 

   

 

käyttäytymismallit, joihin yhdistyy puutokset itsehillinnässä ja käyttäytymistä edeltävä 

odotusvaihe, jonka aikana koettu tarve/himo käyttäytymiseen toimii laukaisevana 

tekijänä käyttäytymiselle (Yau ja Potenza 2015). Tämän lisäksi sekä kliiniset että 

prekliiniset havainnot viittaavat siihen, että toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyy 

samankaltaisia neurobiologisia muutoksia kuin kemiallisiin riippuvuuksiin. On 

todennäköistä, että toiminnallisia riippuvuuksia tullaan tulevaisuudessa lisäämään 

tautiluokitusjärjestelmiin. Eräs ahmintahäiriön kannalta olennainen lisäys voi olla 

ruokariippuvuus, jonka arvioimiseen on kehitetty diagnostinen työkalu Yale Food 

Addiction Scale (Gearhardt ym. 2009). 

  

3.4 Päihde- ja huumeriippuvuuden neurobiologia  

 

Kliiniseltä kuvaltaan päihde- ja huumeriippuvuus muistuttaa kroonista uusiutuvaa 

sairautta (Koob ja Volkow 2016). Tämän selitysmallin perusteella addiktion eteneminen 

voidaan jakaa jaksoihin, joissa päihteenkäyttöjaksoa seuraa vieroitusjakso, ja 

vieroitusoireiden hiivuttua alkaa odotusvaihe, jonka aikana koettu himo käyttää päihdettä 

laukaisee päihteenkäyttöjakson uudelleen. Pitkälle edenneen addiktion ajatellaan 

edellyttävän kattavia muutoksia aivojen toiminnassa, jotka syntyvät sopeumina 

huumausaineiden farmakologisiin vaikutuksiin. Ei tiedetä tarkasti, miten pitkälle 

edenneelle addiktiolle tyypillinen pakko-oireinen käyttäytyminen kehittyy, mutta sen 

uskotaan edellyttävän ainakin huumausaineen laukaisemaa assosiatiivista oppimista, 

keskushermoston stressijärjestelmän kroonista aktivoitumista ja muutoksia aivojen 

toiminnanohjauksessa ja itsesäätelymekanismeissa (Everitt ja Robbins 2016). Pitkään 

jatkuneen toistuvan päihteenkäytön tuottamat neurobiologiset muutokset, yhdistettynä 

perinnöllisiin ja ympäristöllisiin riskitekijöihin, ajatellaan selittävän, miksi pitkälle 

kehittyneessä addiktiossa käyttäjät eivät kykene lopettamaan käyttöä päihteen ilmeisistä 

haitoista ja lopettamisyrityksistä huolimatta (Volkow ym. 2019). Kuvassa 3 on esitetty 

tärkeimpiä addiktiokierteen aikana tapahtuvia muutoksia aivojen toiminnassa. 
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Kuva 3. Riippuvuuden neurobiologia. Huumausaineet lisäävät akuutisti dopamiinin (DA) 

vapautumista keskiaivojen ventraalisessa tegmentumissa (VTA) ja makaavassa 

tumakkeessa (NAc). Vieroitusjakson aikana dopamiinin vapautuminen heikkenee ja 

asetyylikoliinin (ACh), dynorfiinin (Dyn) ja kortikotropiinia vapauttava tekijän (CRF) 

vapautumisen lisääntyy. Odotusjakson aikana huumausaineeseen yhdistetyt 

aistiärsykkeet kiihdyttävät aivokuoren ja tyvitumakkeiden välisten hermoratojen 

toimintaa glutamaatin (Glu) välityksellä. Onnistuneen ehdollistumisen jälkeen 

huumausaineesta muistuttavat ärsykkeet lisäävät myös dopamiinin vapautumista 

mantelitumakkeessa (Amy). Pääterihmaston tyvitumake (BNST) (mukaillen Koob ja 

Volkow 2016). 

 

Huumausaineiden tuottamaa mesolimbisen dopamiinijärjestelmän aktivoitumista 

pidetään tärkeimpänä mekanismina huumausaineiden positiivisesti vahvistaville 

vaikutuksille (Volkow ym. 2019). Keskiaivojen dopaminergiset solut vapauttavat 

lepotilassa toonisesti pieniä määriä dopamiinia, mutta palkitsevien, yllättävien ja 

aversiivisten, tai näitä ennakoivien, ärsykkeiden yhteydessä muuttavat aktiivisuuttaan 

faasisesti lisäämällä tai vähentämällä dopamiinin vapautumista voimakkaasti (Bromberg-

Martin ym. 2010). Keskiaivojen dopaminergiset solut reagoivat voimakkaimmin 

ennakoitua suurempiin palkintoihin ja suosivat välittömiä palkintoja viivästyneiden 

sijaan. Palkitsevien ärsykkeiden lisäksi myös kaikki tunnetut huumausaineet lisäävät 

dopamiinin faasista vapautumista keskiaivojen dopaminergisissa soluista (Volkow ym. 

2019). Dopamiinin nopea voimakas vapautuminen korreloi huumausaineiden mielihyvää 

tuottavien ja palkitsevien ominaisuuksien kanssa. On kuitenkin kohtalaisen vähän suoraa 

näyttöä dopamiinin mielihyvää per se tuottavista vaikutuksista (Berridge ja Robinson 

2016). Onkin todennäköistä, että huumausaineiden mielihyvävaikutuksia (pitämistä) ja 

motivaatiokomponenttia (haluamista) säätelevät toisistaan erilliset neurobiologiset 

järjestelmät. Ajan myötä kehittyvää päihteen himoa ja pakonomaista käyttäytymistä ei 

voida kuitenkaan selittää pelkästään huumausaineiden positiivisesti vahvistavilla 
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ominaisuuksilla. Toistuvan huumausaineen tuottaman dopamiinin vapautumisen 

ajatellaan sysäävän käyntiin hermosolujen plastisia muutoksia, jotka ylläpitävät 

riippuvuutta sekä ohjaavan käyttäytymistä satunnaisesta impulsiivisesta päihteenkäytöstä 

pakonomaiseen käyttöön (Volkow ym. 2019). Toistuvan päihteenkäytön otaksutaan 

vaikuttavan keskushermostoon allostaattisen kuorman kaltaisesti kasvattamalla 

keskushermoston stressiherkkyyttä ja vaimentamalla palkitsemisjärjestelmän toimintaa 

(Koob ja Volkow 2016). Ilmiön epäillään aiheuttavan vieroitusjakson aikana 

voimakkaimmillaan olevat negatiiviset somaattiset ja affektiiviset oireet, joiden on 

ehdotettu ohjaavan motivaatiota päihteen käyttöön myös negatiivisen vahvistamisen 

välityksellä. Lisäksi pitkälle edenneen addiktion hankalimpia puolia on riippuvuuden 

edetessä kehittyvä retkahtamiselle altistava päihteen himo, jonka epäillään kehittyvän 

toistuvan päihteenkäytön laukaiseman assosiatiivisen oppimisen myötä (Everitt ja 

Robbins 2016). Päihteen tuottama patologinen oppiminen ja stressijärjestelmän 

pitkäaikaisen aktivaation tuottama negatiivinen vahvistaminen mahdollisesti selittävät 

pitkälle edenneessä riippuvuudessa havaittavia pakko-oireisia käyttäytymismalleja. 

 

3.5 Ruoka addiktiotutkimuksen näkökulmasta 

 

On ehdotettu, että ruoka voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa addiktiota (Gearhardt ym. 

2009). Niin kutsuttu “ruokariippuvuus” on kuitenkin vielä kiistanalainen käsite, jolla ei 

tällä hetkellä ole virallista asemaa missään diagnostisessa järjestelmässä. On kuitenkin 

viitteitä siitä, että sairauksiin, kuten ylipainoon sekä syömishäiriöihin, voi liittyä 

addiktion kaltaisia patofysiologisia mekanismeja. Argumentit tämän puolesta nojaavat 

pääasiassa koe-eläintutkimukseen perustuviin havaintoihin ruoan, erityisesti rasvaisen ja 

sokeripitoisen ruoan, jaetuista neurobiologisista vaikutuksista huumausaineiden kanssa 

(Smith ja Robbins 2013). Ahmintahäiriön kohdalla sen määrittelemistä addiktion 

kaltaiseksi sairaudeksi on perusteltu myös addiktion kanssa samanlaisilla 

oireulottuvuuksilla. Kuten addiktioon, ahmintahäiriöön liittyy impulsiivista ja pakko-

oireista käyttäytymistä, johon yhdistyy kontrollin menettäminen syömisestä ja 

kykenemättömyys lopettaa haitallisista seurauksista huolimatta. On myös alustavaa 

kliinistä näyttöä siitä, että nämä oireet voivat olla seurausta muutoksista 



15 

 

   

 

välittäjäainejärjestelmien ja hermoratojen toiminnassa, jotka ovat myös vahvasti 

implikoitu addiktion patofysiologiassa (Kessler ym. 2016). 

 

Ahmintasyömistä on tutkittu koe-eläimillä huumausaineiden itseannostelua 

muistuttavissa koeasetelmissa. Esimerkiksi lyhyissä jaksoissa sokeriliuosta saavat koe-

eläimet kasvattavat sokeriliuoksen kulutusta asteittaisesti huumausaineiden 

itseannosteluun verrattavalla tavalla (Rada ym. 2005). Sokeria ahmimaan oppineet koe-

eläimet myös työskentelevät ahkerammin sokerin saamiseksi, kun sokerin saatavuutta 

rajoitetaan (Avena ym. 2005). Koe-eläimissä havaitaan myös merkkejä alun perin 

huumausaineiden annostelun yhteydessä kuvatusta lokomotorisesta herkistymisestä 

(Avena ja Hoebel 2003). Tämän lisäksi koe-elämillä ahmintasyömiseen näyttää liittyvän 

vieroituksen kaltaisen tilan kehittyminen ahmintasyömisen jälkeen, mikä mahdollisesti 

johtuu vaikutuksista endogeenisen opioidijärjestelmän toimintaan. Tämän puolesta muun 

muassa puhuu se, että sokeria ahmivilla koe-eläimillä vieroituksen kaltainen tila on 

laukaistavissa opioidireseptorien antagonistilla naltreksonilla ja siihen liittyy 

opioidivieroitusta muistuttavia muutoksia makaavan tumakkeen (nucleus accumbens, 

NAc) asetyylikoliinin ja dopamiinin vapautumisessa (Colantuoni ym. 2002). 

Ahmintasyömisen jälkeen koe-eläimillä havaitaan myös kortikotropiinia vapauttavasta 

tekijästä (CRF) riippuvaista ahdistuksen kaltaista käyttäytymistä, mikä voi viitata 

ahmintasyömisen stressijärjestelmää aktivoiviin vaikutuksiin (Iemolo ym. 2013). Nämä 

havainnot viittaavat siihen, että oikeissa olosuhteissa maittavaksi koetun ruoalla, 

erityisesti sokerilla ja rasvalla, voi olla koe-eläimillä huumausaineisiin rinnastettavia 

vaikutuksia. Nämä vaikutukset näyttävät myös sysäävän käyntiin vastaavia aivojen 

plastisia muutoksia, joiden on epäilty olevan myös päihde- ja huumeriippuvuuden aikana 

kehittyvien päihteen himon ja vieroitusoireiden takana. 

 

Kliinistä näyttöä ruoan addiktiota aiheuttavista vaikutuksista on kuitenkin vielä vähän. 

Ahmintaoireiden on ehdotettu ruokariippuvuudessa kehittyvän kompensatorisena 

mekanismina aivojen palkitsemisjärjestelmän hypoaktiivisuudelle (Smith ja Robbins 

2013). Tämän lisäksi on ehdotettu, että ahmintaoireisiin liittyy negatiivisten affektien 

tuottamaa negatiivista vahvistamista ja herkistymistä ruokahalua herättäville 

aistivihjeille. Päihde- ja huumeriippuvuudessa dopaminergisen järjestelmän, erityisesti 
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D2-dopamiinireseptoreihin liittyvän, hypoaktiivisuuden on ehdotettu vaikuttavan 

päihteen himon ja pakko-oireisen käyttäytymisen kehittymiseen (Koob ja Volkow 2016). 

Heikentyneen D2-dopamiinireseptori-välitteisen hermovälityksen on havaittu myös 

ylipainoisilla korreloivan positiivisesti painon kanssa (Wang ym. 2001). Tämän on 

ehdotettu johtavan ylensyöntiin kompensatorisena mekanismina hypoaktiivisen 

palkitsemisjärjestelmän toiminnalle. Havainnot D2-dopamiinireseptori-välitteisen 

hermovälityksen merkityksestä ylensyönnille ovat kuitenkin osin ristiriitaisia. Eräässä 

tutkimuksessa ei havaittu muutoksia dopaminergisessa hermovälityksessä ylipainoisilla, 

mutta sitä vastoin heikentyneen μ-opioidireseptori-välitteisen hermovälityksen havaittiin 

korreloivan ylipainoisilla painon ja itseraportoitujen ruokariippuvuusoireiden kanssa 

(Karlsson ym. 2015). Havainnot dopaminergisen hermovälityksen hypoaktiivisuudesta 

eivät myöskään näytä olevan yleistettävissä kaikkiin ahmintaoireisiin, sillä 

dopamiinireseptorien polymorfiaa selvittäneissä tutkimuksissa on saatu viitteitä jopa D2-

dopamiinireseptoreiden kasvaneesta määrästä ahmintahäiriötä sairastavilla (Davis ym. 

2012). Poiketen myös ruoan mielihyvävaikutuksiin yhdistetyn opioidergisen 

hermovälityksen toiminnasta ylipainoisilla, ahmintahäiriötä sarastavilla on tehty 

havaintoja opioidergisen hermovälityksen herkistymisestä (Davis ym. 2009). Tämä 

voikin viitata siihen, että poiketen ylipainosta, ahmintahäiriötä sairastavilla ahmintaoireet 

mahdollisesti liittyvätkin palkitsemisjärjestelmän herkistymiseen. 

 

Nämä havainnot yhdessä viittaavat siihen, että oletettuun ruokariippuvuuteen liittyvät 

ahmintaoireet eivät ole yhtenäinen ryhmä eikä niitä välttämättä voida selittää vain yhdellä 

tautimekanismilla. Erityisesti ylipainoon liittyvät ahmintaoireet näyttävän poikkeavan 

patofysiologialtaan ahmintahäiriöön liittyvistä ahmintaoireista (Davis ym. 2009; Davis 

ym. 2012). Joskin päihde- ja huumeriippuvuudesta sekä ahmintaoireista kärsivillä on 

havaittu muutoksia aivojen palkitsemisjärjestelmässä, nämä muutokset eivät aina ole 

saman suuntaisia (Karlsson ym. 2015). Näyttö ruoan oletetuista addiktiota aiheuttavista 

ominaisuuksista nojaa myös pitkälti ahmintasyömisen eläinmalleihin. Tyypillisesti näissä 

eläinmalleissa ahminnan kaltainen syömiskäyttäytyminen kehittyy, kun pääsyä 

maittavaan ruokaan rajataan, esimerkiksi kun ruoka on tarjolla vain jaksottaisesti 

(Hildebrandt ja Ahmari 2021). Tämän lisäksi altistaminen stressille tai 

nälkiinnyttämiselle tuottaa ahminnan kaltaista syömiskäyttäytymistä. Ahmintasyömisen 
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eläinmallien validiteetti addiktion eläinmalleina voidaankin kyseenalaistaa, sillä 

ahmintasyömisen kehittyminen vaikuttaa liittyvän olosuhteisiin. Esimerkiksi sokerin 

ahminta lisää koe-eläimillä dopamiinin vapautumista NAc:ssa, mutta toisin kuin 

huumausaineet, ei tee tätä säännönmukaisesti, vaan riippuen ahminnan jaksottaisuudesta 

(Rada ym. 2005). Tämän lisäksi, vaikka koe-eläimillä ruoan palkitsevat ominaisuudet 

liittyvät osin ruoan laatuun, kuten sokeriin ja rasvaan, näitä vaikutuksia ei ole kyetty 

paikantamaan yksittäisten ravintoaineiden farmakologisiin vaikutuksiin. Tästä johtuen 

onkin vaikea päätellä, johtuvatko ruokariippuvuudeksi ehdotetut ahmintaoireet ruoan 

vaikutuksista aivoihin vai heijastelevatko ne jo olemassa olevia muutoksia aivojen 

toiminnassa. Tässä yhteydessä on myös huomionarvoista, että addiktioon liittyvien 

pakko-oireiden on epäilty kehittyvän seurauksena huumausaineiden neurotoksisista, 

erityisesti D2-dopamiinireseptoreihin kohdistuvista, vaikutuksia, joita ruoalla ei tiedetä 

olevan (Volkow ym. 2019). Lopuksi syöminen, toisin kuin huumausaineet, on 

välttämätön fysiologinen toiminto, jota tuskin voidaan käsitellä erillään elimistön 

lukuisista homeostaattisista prosesseista, jotka myös säätelevät ruokahalua (Rossi ja 

Stuber 2018). Näin ollen voikin olla liian aikaista tehdä johtopäätöksiä siitä voiko ruoka 

aiheuttaa addiktiota. Tästä huolimatta addiktion kaltaisia patofysiologisia mekanismeja 

korostava tutkimus on tuottanut uutta tietoa ruokahalun homeostaattisten ja ei-

homeostaattisten säätelymekanismien vuorovaikutuksesta terveissä ja sairaissa aivoissa. 

Mahdollisten addiktion kaltaisten tautimekanismien huomioon ottaminen voi 

tulevaisuudessa auttaa kehittämään uusia hoitomuotoja sairauksiin, kuten 

syömishäiriöihin ja ylipainoon, joihin ei vielä ole olemassa tehokkaita hoitomuotoja. 

 

 

4 ASETYYLIKOLIINI 

 

Asetyylikoliini toimii välittäjäaineena perifeerisessä hermostossa ja keskushermostossa 

(Brown 2019). Perifeerisessä hermostossa asetyylikoliinia vapautuu autonomisen 

hermoston ganglioissa ja preganlionaarisissa hermosoluissa, parasympaattisen 

hermoston, sekä joidenkin sympaattisen hermoston efektorisoluissa. Tämän lisäksi 

somaattisessa hermostossa asetyylikoliini käynnistää lihassupistuksen sitoutumalla 

hermo–lihasliitoksen postsynaptiseen hermopäätteeseen. Asetyylikoliinia vapautuu myös 
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immuunijärjestelmän lymfosyyteistä, jossa se mahdollisesti säätelee vasta-aine ja 

sytokiinituotantoa (Kawashima ja Fujii 2000). Autonomisen ja somaattisen hermoston 

lisäksi asetyylikoliini on tärkeä välittäjäaine keskushermostossa. Keskushermostossa 

asetyylikoliini säätelee monia kognitiivisia toimintoja kuten muistia, oppimista ja 

keskittymiskykyä (Picciotto ym. 2012). Tämä tapahtuu pitkälti asetyylikoliinin kyvyllä 

muuttaa muiden keskushermoston välittäjäaineiden vapautumista ja hermosolujen 

ärtyvyyttä, minkä takia keskushermoston kolinergista hermovälitystä voidaan kuvata 

moduloivaksi, eli sääteleväksi, hermovälitykseksi. 

 

4.1 Kolinerginen hermovälitys keskushermostossa 

 

Koliiniasetyylitransferaasi muodostaa hermosoluissa asetyylikoliinia, jonka jälkeen 

vesikulaarinen asetyylikoliinitransportteri varastoi sen synaptisiin vesikkeleihin 

vapautumista varten (Brown 2019). Solun depolarisaarion yhteydessä vesikkelit 

sulautuvat solukalvoon ja vapauttavat asetyylikoliinia synapsirakoon, jossa se sitoutuu 

asetyylikoliinireseptoreihin postsynaptisessa hermopäätteessä. On todennäköistä, että 

nopean synaptisen vaikutuksen lisäksi asetyylikoliini voi vapautumisen jälkeen vaikuttaa 

diffundoitumalla ympäröiviin kudoksiin (Picciotto ym. 2012). Vapautumisen jälkeen 

hermovälitys päättyy, kun asetyylikoliiniesteraasi pilkkoo asetyylikoliinin 

entsymaattisesti synapsiraossa. Asetyylikoliiniesteraasin lisäksi myös 

butyryylikoliiniesteraasi hajottaa asetyylikoliinia (Darvesh ym. 2003). Ihmisen 

elimistössä asetyylikoliini voi sitoutua kahteen reseptorityyppiin, muskariinireseptoreihin 

ja nikotiinireseptoreihin (Caulfield ja Birdsall 1998; Kalamida ym. 2007). Näistä 

ensimmäinen on metabotrooppinen G-proteiinireseptori ja toinen solukalvon läpäisevä 

ionikanava. Muskariinireseptorit ja nikotiinireseptorit voidaan edelleen jakaa 

alatyyppeihin reseptorin rakenteen perusteella. Muskariinireseptorit jakautuvat viiteen 

(M1-M5) rakenteeltaan erilaiseen alatyyppiin (Caullfield ja Birdsall 1998). Näistä M1, 

M3 ja M5 ovat Gq/11-kytkentäisiä G-proteiinireseptoreita ja M2 ja M4 ovat Gi/o-

kytkentäisiä G-proteiinireseptoreita. Asetyylikoliinin sitouminen muskariinireseptoriin 

voi vaikuttaa hermosolussa eksitatorisesta tai inhibitorisesti. Tämä johtuu siitä, että 

muskariinireseptorit voivat sijaita sekä pre- että postsynaptisesti. Toisin kuin 

muskariinireseptorit, keskushermoston nikotiinireseptorit ovat poikkeuksetta 
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eksitatorisia kationikanavia ja esiintyvät yleensä presynaptisesti, joskin postsynaptisia 

reseptoreita myös tunnetaan (Kalamida ym. 2007). Nikotiinireseptorit ovat rakenteeltaan 

tetra- tai pentameerisiä kationikanavia ja niiden alaosaskoostumus vaikuttaa niiden 

fysiologisiin vaikutuksiin. Tällä hetkellä tunnetaan 17 rakenteeltaan erilaista 

asetyylikoliinin nikotiinireseptoria.  

 

4.2 Keskushermoston kolinergiset hermoradat  

 

Kuvassa 4 on esitetty tärkeimpiä kolinergisia hermoratoja hiiren aivoissa. 

Keskushermoston kolinergiset hermosolut voidaan jakaa etuaivojen ja aivorungon 

kolinergisista tumakkeista projisoituviin hermosoluihin sekä paikallisesti hermovälitystä 

sääteleviin kolinergisiin välineuroneihin (Picciotto ym 2012). 

 

 
 

Kuva 4. Kolinergiset hermoradat hiiren aivoissa sagittaalisesti. Etuaivojen kolinergisiin 

tumakkeisiin lukeutuu Meynertin tumake (NBM), septaaliset tumakkeet (MS) ja Brokan 

diagonaalinen hermokimppu (DBB). Näistä tumakkeista projisoituu hermoratoja muun 

muassa aivokuorelle, hippokampukseen (Hip) ja mantelitumakkeeseen (Amy). 

Aivorungon pedunculopontisesta tegmentaalisesta tumakkeesta (PPT) ja 

laterodorsaalisesta tegmentaalisesta tumakkeesta (LDT) projisoituu kolinergisia 

hermoratoja muun muassa lateraaliselle hypotalamusalueelle (LHA), keskiaivojen 

vetraaliseen tegmentumiin (VTA), talamukseen (Th) ja mantelitumakkeeseen (mukaillen 

Mesulam ym. 1983). 

 

Etuaivojen pohjaosassa sijaitsee joukko kolinergisia tumakkeita, joista projisoituu 

kattavia hermoyhteyksia muun muassa hippokampukseen, mantelitumakkeeseen ja 

aivokuorelle (Mesulam ym. 1983). Etuaivojen pohjukan kolinergiset hermosolut 
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vaikuttavat moniin kognitiivisiin toimintoihin, kuten tarkkaavaisuuteen ja 

muistitoimintoihin muun muassa säätelemällä aivokuoren hermosolujen ärtyvyyttä ja 

hermosolujen plastisuutta hippukampuksessa ja mantelitumakkeessa (Picciotto ym. 

2012). Etuaivojen kolinergisten tumakkeiden lisäksi toinen tärkeä aivojen kolinergisten 

hermoratojen lähde on aivorungon pedunculopontinen tegmentaalinen tumake (PPT) ja 

laterodorsaalinen tegmentaalinen tumake (LDT) (Hallanger ja Wainer 1988). PPT ja LDT 

toimivat osana vireystilaa säätelevää aivoverkostoa ja niistä lähtee myös vieviä aksoneita 

keskiaivoihin, mantelitumakkeeseen sekä ruokahalun säätelyn kannalta tärkeään 

lateraaliseen hypotalamusalueeseen. Aivorungosta projisoituvien kolinergisten 

hermoratojen toiminnan on ajateltu pitkään rajoittuvan motoristen toimintojen ja uni–

valve-rytmin säätelyyn, mutta vaikuttaa siltä, että ne säätelevät myös tarkkaavaisuutta ja 

motivaatiota yhteistyössä striatumin kolinergisten välineuronien kanssa ja mahdollisesti 

vaikuttavat hypotalamuksen ruokahalua säätelevien solujen toimintaan (Picciotto ym. 

2012). 

  

4.3 Aivojen palkitsemisjärjestelmän kolinerginen säätely 

 

Kolinergiset hermosolut vuorovaikuttavat useiden aivojen palkitsemisjärjestelmän 

kannalta tärkeiden alueiden kanssa (Picciotto ym. 2012). Nämä vuorovaikutukset 

mahdollistavat muun muassa aivorungosta saapuvat kolinergiset hermoradat 

mesolimbiseen dopamiinijärjestelmään. Tämän lisäksi striatumissa on toiminnallisesti 

tärkeä dopamiinin vapautumista säätelevä kolinergisten välineuronien populaatio. 

Asetyylikoliinilla ei ole yksiselitteistä vaikutusta aivojen palkitsemisjärjestelmän 

toimintaan, vaan vaikutukset voivat riippua vapautumissijainnista sekä aktivoituvista 

reseptoreista ja niiden alatyypeistä (Picciotto ym. 2012). Esimerkiksi 

asetyylikoliinireseptoreiden agonistit ovat koe-eläimillä palkitsevia annosteltuna suoraan 

keskiaivojen ventraaliseen tegmentumiin (VTA), mutta asetyylikoliinin vapautumisen 

kasvu NAc:ssa on aversiivista (Mark ym. 1995; Ikemoto ja Wise 2002). Aivojen 

palkitsemisjärjestelmän ja kolinergisen hermovälityksen vuorovaikutus on esitetty 

Kuvassa 5. 
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Kuva 5. Aivojen palkitsemisjärjestelmän kolinerginen säätely. Salienttien ärsykkeiden 

yhteydessä striatumin (STR) kolinergisten hermosolujen tooninen aktiivisuus lakkaa, 

mutta aivorungon kolinergiset solut lisäävät aktiivisuuttaan. Aivorungon ja ventraalisen 

tegmentumin (VTA) väliset kolinergiset hermoradat vaikuttavat kiihdyttävästi 

dopaminergiseen hermovälitykseen VTA:ssa, josta nouseva dopaminerginen hermorata 

puolestaan lisää dopamiinin vapautumista striatumissa, erityisesti makaavassa 

tumakkeessa. Aivorungon ja striatumin kolinergisten hermosolujen aktivoitumisen 

yhteisvaikutus keskiaivojen dopaminergiseen hermovälitykseen on kiihdyttävä. 

Asetyylikoliini (ACh), dopamiini (DA), laterodorsaalinen tegmentaalinen tumake (LDT), 

pedunculopontinen tegmentaalinen tumake (PPT) (mukaillen Picciotto ym. 2012). 

 

Aivorungon kolinergisten solujen on ehdotettu toimivan suodattimena, jonka avulla 

tarkkaavaisuutta ja liikettä ohjataan huomiota tarvitsevaan palkitsevaan sensoriseen 

tietoon (Norton ym. 2011). Tämä mahdollisesti tapahtuu LDT- ja PPT-tumakkeista 

saapuvan kolinergisen hermovälityksen avulla, jolla on kiihdyttävä vaikutus VTA:n ja 

mustatumakkeen (substantia nigra) dopaminergiseen hermovälitykseen (Blaha ym. 

1996). On todennäköistä, että aivorungosta saapuva kolinerginen hermovälitys vaikuttaa 

synergisesti kolinergisten välineuronien kanssa lisäämällä dopamiinin vapautumista 

VTA:ssa ja NAc:ssa palkitsevien ärsykkeiden yhteydessä (Picciotto ym. 2012). 

Striatumin kolinergisten välineuronien on siten epäilty säätelevän aivojen plastisuutta 

oppimisen yhteydessä yhdessä dopaminergisten solujen kanssa, sillä kolinergisten 

välineuronien sähköinen aktiivisuus on dopaminergisten solujen tapaan herkkää 

palkintoa ennakoivien ärsykkeiden ja toteutuneiden palkintojen suuruuden erotukselle 

(Goldberg ja Reynolds 2011). Kolinergisten välineuronien toiminta tunnetaan kuitenkin 

vielä puutteellisesti. On kuitenkin todennäköistä, että asetyylikoliinin vapautuminen 

erityisesti NAc:ssa säätelee yhdessä dopamiinin kanssa assosiatiivista oppimista. 
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4.4 Ruokahalun kolinerginen säätely 

 

Tupakoinnin lopettaminen tyypillisesti nostaa painoa arviolta noin 3–5 kiloa (Bush ym. 

2016). Tupakan sisältämä nikotiini on asetyylikoliinin nikotiireseptoreiden agonisti, jolla 

on riippuvuutta aiheuttavien vaikutuksien lisäksi myös painoa laskeva vaikutus. 

Asetyylikoliinilla onkin monia ruokahalua sääteleviä vaikutuksia, jotka välittyvät sekä 

keskushermoston nikotiini- että muskariinireseptorien välityksellä (Yamada ym. 2001; 

Mineur ym. 2011). Nämä vaikutukset näyttävät selittyvän asetyylikoliinin moduloivilla 

vaikutuksilla ruokahalun pitkäaikaissäätelyn kannalta tärkeisiin hypotalamuksen soluihin 

ja toisaalta aivojen palkitsemisjärjestelmän toimintaan. Kolinergisen hermovälityksen 

vaikutus ruokahaluun ei ole yksiselitteinen, vaan asetyylikoliinin vapautuminen 

keskushermostossa voi sekä lisätä että vähentää ruokahalua. Vaikutukset ruokahaluun 

näyttävät myös olevan riippuvaista aktivoituvasta reseptorityypistä ja 

vapautumissijainnista aivoissa. Esimerkiksi nikotiinin ruokahalua vähentävät vaikutukset 

näyttävät selittyvän hypotalamuksen POMC-solujen α3β4-nikotiinireseptorien 

aktivoitumisella (Mineur ym. 2011). Hypotalamuksen muskariinireseptoreilla sitä vastoin 

näyttää olevan päinvastainen vaikutus, sillä poistogeeniset hiiret, joilta puuttuu M3-

muskariinireseptoreita ilmentävä geeni, laihtuvat ja vähentävät ruoankulutusta (Yamada 

ym. 2001). Asetyylikoliinin merkitystä ruokahalun pitkäaikaissäätelyn kannalta tärkeän 

hypotalamuksen toiminnalle ei kuitenkaan vielä tunneta tarkasti. On kuitenkin 

todennäköistä, että se edellyttää hypotalamuksen POMC- ja AGRP-soluja ja 

mahdollisesti näiden solujen toiminnan säätelyä etuaivojen sekä aivorungon 

kolinergisista tumakkeista projisoituvien ratojen välityksellä (Picciotto ym. 2012). 

 

Asetyylikoliinin vapautuminen tyvitumakkeissa säätelee myös tyydyttyneisyyden 

tunteen muodostumista aterian aikana ja toimii signaalina ruokailun lopettamiselle 

(Hoebel ym. 2007). Tämän perustuu muun muassa havaintoihin siitä, että koe-eläimillä 

asetyylikoliinin asteittainen vapautumisen kasvu NAc:ssa ruokailun aikana korreloi 

ruokailun lopettamisen kanssa (Mark ym. 1992). Myös pahoinvointiin yhdistettyjen 

makujen kohtaaminen lisää asetyylikoliinin vapautumista NAc:ssa (Mark ym. 1995). 

Nämä vaikutukset näyttävät edellyttävät NAc:een kolinergisia välineuroneja, jotka 

lisäävät aktiivisuuttaan tyydyttyneisyyden tunteen muodostuessa aterian aikana ja 
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vaikuttavat samalla laskevasti ruoan palkitsevuuteen (Aitta-Aho ym. 2017). On 

mahdollista, että asetyylikoliinin vapautuminen tyvitumakkeissa toimii vastavaikuttajana 

dopamiinin vapautumiselle siten, että dopamiinin vapautuminen lisää lähestymiseen ja 

ruoan etsimiseen liittyvää käyttäytymistä, kun taas asetyylikoliinin vapautuminen tuottaa 

välttämiskäyttäytymistä ja toimii signaalina ruokailun lopettamiselle (Hoebel ym. 2007). 

Näin ollen asetyylikoliinin vaikutukset näyttävät kohdistuvan sekä ruokahalun 

homeostaattiseen että ei-homeostaattiseen säätelyyn. Ahmintahäiriön kannalta erityisesti 

tyvitumakkeiden kolinergisen ja dopaminergisen hermovälityksen vuorovaikutus voi olla 

tärkeää, sillä ahmintahäiriötä sairastavilla ahmintakohtauksien aikana syömistä jatketaan, 

vaikka olo olisi jo epämiellyttävän täysi, mikä voi viitata tyydyttyneisyyden tunteen 

muodostumiseen poikkeavalla tavalla. Huomion arvoista on myös, että ihmisillä 

ahmintakohtauksiin liittyy voimakasta ahdistusta syömisestä (Syömishäiriöt: Käypä hoito 

-suositus, 2014). Myös koe-eläimillä havaitaan ahmintasyömisen jälkeistä ahdistuksen 

kaltaista käyttäytymistä, joka korreloi NAc:een asetyylikoliinin lisääntyneen 

vapautumisen kanssa (Colantuoni ym. 2002). 

 

 

5 MANTELITUMAKE 

 

Mantelitumakkeella, eli amygdalalla, tarkoitetaan ohimolohkon pohjukassa sijaitsevaa 

hermoyhteyksiltään ja toiminnallisuudeltaan heterogeenistä 13 tumakkeen joukkoa (Sah 

ym. 2003). Populaaritieteessä mantelitumaketta on kuvattu aivojen pelkokeskukseksi. 

Taustalla on 1930-luvulla tehdyt havainnot apinoista, joilla ohimolohkon vauriot tekivät 

niistä vähemmän aggressiivisia ja vähemmän pelokkaita. Toiminnallisesti 

mantelitumakkeessa vaikuttaa olevan kaksi rinnakkain, mutta vuorovaikutuksessa 

toimivaa, järjestelmään (Janak ja Tye 2015). Toinen on aktiivinen pelkoon, ahdistukseen 

ja välttämiseen liittyvän käyttäytymisen aikana, ja toinen aktivoituessaan lisää 

lähestymiskäyttäytymistä ja vähentää pelkoon ja ahdistukseen liittyvää käyttäytymistä. 

Nämä järjestelmät eivät kuitenkaan säätele pelkästään pelkoa, vaan yleisesti affektiivista 

käyttäytymistä. Mantelitumakkeen toiminta vaikuttaa muun muassa motivaatioon, 

oppimiseen ja tunteisiin, niin positiivisiin kuin negatiivisiin. Tämän lisäksi 

mantelitumake säätelee ruokahalua ja on tärkeä alue erityisesti elimistön 
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energiatasapainosta riippumattomaan ei-homeostaattiseen ruokahalun säätelyn kannalta 

(Rossi ja Stuber 2018). 

 

5.1 Mantelitumakkeen anatomia ja hermoyhteydet 

  

Anatomisesti mantelitumake voidaan jakaa basolateraalisiin, sentromediaalisiin ja 

kortikaalisiin tumakeryhmiin (Sah ym. 2003). Näistä tumakeryhmistä tässä käsitellään 

basolateraalista tumakeryhmää (BLA) ja sentromediaalisista tumakkeista sentraalista 

tumaketta (CeA) (Kuva 6). 

 

 
 

Kuva 6. Mantelitumakkeen anatomia hiiren aivoissa koronaalisuunnasta katsottuna. 

Basolateraalinen tumakeryhmä (BLA, sininen) ja sentraalinen tumake (CeA, vihreä). 

Kortikaaliset ja mediaaliset tumakkeet eivät näy kuvassa (mukaillen Paxinos ja Franklin 

2001). 

 

Mantelitumakkeeseen saapuu erityisesti aivokuorelta ja talamuksesta tuovia hermoratoja, 

joista suuri osa kytkeytyy mantelitumakkeeseen BLA:ssä (Janak ja Tye 2015). BLA 

välittää näiltä alueita saapuvaa tietoa edelleen CeA:seen, NAc:seen ja BNST-

tumakkeeseen, joiden toiminta tämän tiedon perusteella ohjaa fysiologisia vasteita ja 

vaikutuksia käyttäytymiseen. Tämän tyyppinen mantelitumakkeen putkimainen 

tiedonkulun malli ei kuitenkaan täysin vastaa todellisuutta, sillä esimerkiksi myös 

CeA:seen saapuu suoraan tuovaa hermovälitystä ja se voi toimia myös itsenäisesti 

riippumatta BLA:stä. Kirjallisuudessa mantelitumakkeeseen ja joidenkin sitä 



25 

 

   

 

ympäröivien rakenteiden, kuten BNST-tumakkeen, muodostamaan laajempaan 

toiminnalliseen ja anatomiseen kokonaisuuteen viitataan toisinaan englanninkielisellä 

termillä extended amygdala (Sah ym. 2003). Mantelitumake on yhteydessä myös aivojen 

kolinergisiin tumakkeisiin. Kolinerginen hermovälitys säätelee mantelitumakkeessa 

muun muassa oppimista sekä lähestymis- ja välttämiskäyttäytymistä (Aitta-Aho ym. 

2018). Tuovia kolinergisia hermoratoja mantelitumakkeeseen saapuu sekä etuaivojen että 

aivorungon tumakkeista (Woolf ja Butcher 1982; Hallanger ja Wainer 1988). Etuaivoista 

tiheästi projisoituvat kolinergiset hermoradat näyttävät muodostavan synapseja lähinnä 

BLA:n solujen kanssa ilman merkittäviä yhteyksiä mantelitumakkeen muihin alueisiin 

(Woolf ja Butcher 1982). Aivorungon PPT-tumakkeesta alkavat projektiot synapsoivat 

CeA:een ja vähäisissä määrin BLA:n kanssa, mutta LDT-tumake näyttää projisoituvan 

vain BLA:ään (Hallanger ja Wainer 1988). Suurin osa aivorungosta CeA:seen saapuvista 

kolinergisista projektioista on lähtöisin aivorungon PPT-tumakkeesta (Aitta-Aho ym. 

2018). 

 

5.2 Mantelitumake ja assosiatiivinen oppiminen 

 

Lajityypillinen käyttäytyminen, kuten jähmettyminen pelon yhteydessä, on 

mahdollistanut mantelitumakkeen oppimiseen kohdistuvien vaikutuksien tutkimisen. 

Ehdollistumisen myötä pelkoa ennakoiva ärsyke, esimerkiksi sähköiskuun yhdistetty 

ääni, voi tuottaa jähmettymisen, vaikka sähköiskua ei tapahtuisikaan (Everitt ym. 2003). 

Tämän tyyppisen assosiatiivisen oppimisen on havaittu olevan riippuvaista 

mantelitumakkeesta, sillä mantelitumakkeen vauriot estävät koe-eläimillä ärsyke–

sähköisku-assosiaation muodostumisen, ja toisaalta joitakin jo muodostuneen 

assosiaation vaikutuksia käyttäytymiseen. Nämä vaikutukset eivät rajoitu vain pelkoon, 

vaan vastaavat vauriot voivat estää myös palkintoa ennakoivien ärsykkeiden vaikutuksia 

käyttäytymiseen (Taulukko 2). Tarkempi solutason tutkimus on paljastanut, että 

mantelitumake käsittelee sekä pelkoa että palkintoa ennakoivia ärsykkeitä samalla tavalla 

ja näitä ärsykkeitä käsittelee toisistaan erilliset mantelitumakkeen solupopulaatiot (Janak 

ja Tye 2015). Oppimisen myötä mantelitumakkeeseen näyttää tallentuvan tietoa myös 

ärsykkeen laadusta (aversiivinen/palkitseva) ja sen vaikutuksista motivaatioon. Tämä 

näyttää edellyttävän pitkäkestoisia sähköjohtuvuuden muutoksia, erityisesti BLA:ssä. 
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Taulukko 2. Mantelitumakkeen leesioiden vaikutus käyttäytymiseen. Basolateraalisen 

tumakeryhmän (BLA) ja sentraalisen tumakkeen (CeA) leesiot voivat estää joitakin 

klassisen ja välineellisen ehdollistumisen vaikutuksia käyttäytymiseen. Leesiolla on 

estävä vaikutus käyttäytymiseen (+). Leesiolla ei ole vaikutusta käyttäytymiseen (-) 

(Mukaillen Everitt ym. 2003; Petrovich 2013). 

 

Ehdollisen ärsykkeen vaikutus käyttäytymiseen BLA CeA 

1. Lähestyminen, tarkkaavaisuuden  

suuntaaminen ärsykettä kohti 

- + 

2. Välineellisiä toimintoja positiivisesti  

vahvistavat vaikutukset 

+ - 

3. Ruokaan yhdistetyn ehdollisen ärsykkeen 

ruoankulutusta positiivisesti vahvistava vaikutus 

+ - 

4. Välineellisiä toimintoja negatiivisesti 

vahvistavat vaikutukset 

- + 

5. Ruokaan yhdistetyn ehdollisen ärsykkeen 

ruoankulutusta negatiivisesti vahvistava vaikutus 

- + 

6. Jähmettyminen pelon yhteydessä 

 

+ + 

 

Nämä havainnot voivat viitata siihen, että oppimisen myötä mantelitumakkeeseen 

kehittyy affektiivisia muistoja, joilla voi olla kattavia vaikutuksia motivaation säätelyyn. 

Mantelitumakkeen aktiivisuuden onkin toistuvasti todettu kasvavan päihderiippuvaisilla, 

kun he kohtaavat huumausaineista muistuttavia aistivihjeitä (Chase ym. 2011). Toistuvan 

ehdollistumisen myötä kehittyvien affektiivisien muistojen onkin ehdotettu selittävän 

päihteenkäytön aikana kehittyvää retkahtamiselle altistavaa päihteen himoa (Everitt ym. 

2016). Näiden muistojen vaikutus motivaatioon käyttää päihteitä näyttää myös ajan 

myötä voimistuvan (Berridge ja Robinson 2016). Reagoimisen päihteestä muistuttaviin 

aistivihjeisiin on epäilty lopulta automatisoituvan, mikä mahdollisesti edistää siirtymistä 

satunnaisesta impulsiivisesta päihteen käytöstä pakonomaiseen käyttöön (Everitt ym. 

2016). Ei kuitenkaan vielä tiedetä, mikäli pakko-oireiseen syömiseen liittyy vastaavia 

oppimiseen perustuvia mekanismeja. Koe-eläimillä opittuihin ehdollisiin ärsykkeisiin 

perustuvaa ei-homeostaattista ruokahalun säätelyä on kuitenkin kuvattu (Petrovich 2013). 

Joissakin kliinisissä tutkimuksissa on myös havaittu viitteitä vastaavasta mekanismista 

ahmintahäiriötä sairastavilla (Schienle ym. 2009). Poiketen päihderiippuvaisista, 

tutkimushenkilöillä nälkää herättävien ärsykkeiden vaikutukset näyttivät kuitenkin 

kohdistuvan pihtipoimuun ja etuaivokuoreen, mutta eivät mantelitumakkeeseen. 
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Havainnot viittaavat kuitenkin siihen, että opitut ruokaan liittyvät mielleyhtymät voivat 

toimia laukaisevan tekijänä ahmintakohtaukselle, joskaan ei tiedetä voiko niiden myötä 

syöminen kehittyä pakko-oireiseksi. 

 

5.3 Mantelitumakkeen sentraalinen tumake 

 

CeA koostuu pääasiassa GABAergisista hermosoluista, jotka voidaan jakaa ryhmiin 

niiden ilmentämien geenien ja elektrofysiologisten ominaisuuksien perusteella (Sah ym. 

2003). Ulkomaailmasta ja elimistön sisäisestä tilasta kertova sensorinen tieto saapuu 

pääsääntöisesti BLA:n kautta CeA:seen, jossa vaikutukset CeA:een sisäisten 

hermoratojen ja sieltä muualle aivoihin projisoituvien ratojen toimintaan säätelevät 

käyttäytymistä BLA:stä saapuvan tiedon perusteella (Janak ja Tye 2015). Anatomisesti 

CeA voidaan edelleen jakaa lateraaliseen (CeL), kapsulaariseen ja mediaaliseen (CeM) 

osaan (Sah ym. 2003). BLA:stä saapuvan tiedon kannalta näistä tärkeä on erityisesi CeL, 

joka vastaanottaa tietoa BLA:stä ja välittää tätä tietoa eteenpäin käyttäytymisen kannalta 

tärkeille alueille, ennen kaikkea CeM:aan, mutta myös muualle aivoihin (Janak ja Tye 

2015). Taulukossa 3 on esitetty CeA:een solujen aktivoitumisen vaikutuksia 

käyttäytymiseen koe-eläimillä. 

 

Taulukko 3. CeA:een solupopulaatiot. CeA:een solujen aktivoituminen voi lisätä (+) tai 

vähentää (-) käyttäytymistä. PKC-δ--solut sisältävät alapopulaatioita, joihin lukeutuu 

muun muassa kortikotropiinia vapauttavaa tekijää ilmentävät solut (CRF+-solut) ja 5-

HT2A-reseptoria ilmentävät solut (5-HT2A+-solut). CRF:n vapautuminen CeA:ssa lisää 

maittavan ruoan ahminnan kaltaista kulutusta, mutta vapautuminen BLA:ssä vähentää 

tavallisen ruoan kulutusta koe-eläimilllä (mukaillen Haubensak ym. 2010; Iemolo ym. 

2013; Cai ym. 2014; Douglass ym. 2017). 

 

 Pelko Ahdistus Ruokahalu Palkinto 

PKC-δ- + +   

PKC-δ+ - - -  

CRF+  + +/-  

5-HT2A+   + + 

 

CeA:een sisällä on erotettavissa kaksi toiminnallisesti erilaista hermorataa, joiden 

aktivoituminen tuottaa käyttäytymisen kannalta vastakkaisia vaikutuksia (Janak ja Tye 

2015). Näille vaikutuksille näyttää olevan tärkeitä erityisesti CeA:een lateraalisessa 

osassa sijaitsevat pelon yhteydessä aktiivisuuttaan vähentävät proteiinikinaasi C deltaa 
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ilmentävät PKC-δ+-solut ja pelon yhteydessä aktiivisuuttaan lisäävät PKC-δ--solut, jotka 

eivät ilmennä proteiinikinaasi C deltaa. Ruokahalun säätelyn kannalta tärkeitä ovat 

erityisesti PKC-δ+-solut, joiden aktivoituminen vähentää ruokahalua koe-eläimillä (Cai 

ym. 2014). CeA:seen saapuu myös suoria hermoyhteyksiä ruokahalun säätelyn kannalta 

tärkeistä hypotalamuksen AGRP- ja POMC-soluista (Rossi ja Stuber 2018). Tämän 

lisäksi CeA:een solut muodostavat synapseja makuaistin kannalta tärkeiden 

kortikaalisten alueiden ja aivorungon parabrakiaalisen tumakkeen kanssa (Douglass ym. 

2017). Ruokahalun säätelyn näkökulmasta nämä anatomiset seikat mahdollistavatkin 

tiedon keräämisen laajemmin liittyen elimistön sisäiseen tilaan ja syötävän ruoan 

ominaisuuksiin. Tämän lisäksi CeA:een solut välittävät keskushermoston 

stressijärjestelmän aktivoitumisen vaikutuksia ruokahaluun (Iemolo ym. 2013). Näiden 

vaikutuksien kannalta tärkeitä ovat erityisesti CRF-reseptoreita ilmentävät solut (CRF+-

solut). Näin ollen CeA voikin olla tärkeä alue ruoan laatuun ja affektiiviseen tilaan 

perustuvan ei-homeostaattisen ruokahalun säätelyn kannalta. 

 

5.4 Miten sentraalinen tumake säätelee ruokahalua? 

 

Koe-eläimillä CeA:een 5-HT2A-reseptoria ilmentävien solujen (5-HT2A+-solut) in vivo 

optinen aktivaatio on palkitsevaa ja lisää ruoankulutusta riippumatta ravitsemustilasta 

(Douglass ym. 2017). Poiketen tästä PKC-δ+-solujen in vivo optinen aktivaatio vähentää 

ruoankulutusta koe-eläimillä (Cai ym. 2014). Sekä 5-HT2A+- että PKC-δ+-solujen 

aktiivisuuden muutokset näyttävät olevan herkkiä ruoan laadullisille ominaisuuksille. 

Muun muassa ruoankulutusta positiivisesti säätelevät 5-HT2A+-solut aktivoituvat 

voimakkaammin energiapitoisesta ruoasta (Douglass ym. 2017). Toisaalta PKC-δ+-solut 

kasvattavat aktiivisuuttaan reaktiona tyydyttyneisyyteen (syömiseen), pahoinvointiin ja 

ruoan laadusta kertoviin ominaisuuksiin, kuten kitkeryyteen (Cai ym. 2014). Onkin 

mahdollista, että CeA:een PKC-δ+- ja 5-HT2A+-solujen toiminta vaikuttaa subjektiivisen 

kokemuksen muodostumiseen ruoan maittavuudesta/inhottavuudesta, mikä vuorostaan 

ylläpitää tai laskee ruokahalua riippumatta elimistön energiatasapainosta. 

Ahmintahäiriön kannalta tärkeä CeA:een toiminto näyttää olevan keskushermoston 

stressijärjestelmän aktivoitumisen vaikutukset ruokahaluun ja käyttäytymiseen (Iemolo 

ym. 2013). CRF on stressin keskushermostovaikutuksien kannalta tärkeä neuropeptidi, 
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joka päihde- ja huumeriippuvuudessa on yhteydessä vieroitusjakson negatiivisiin 

affektiivisiin oireisiin ja niiden tuottamaan negatiiviseen vahvistamiseen (Koob ja 

Volkow 2016). CeA, mutta myös BLA, näyttävätkin olevan alueita, joiden välityksellä 

keskushermoston stressijärjestelmän aktivoitumisen vaikutukset välittyvät ruokahalun 

säätelyyn. Koe-eläimillä maittavan ruoan ahminnan kaltaisen kulutuksen kasvu, 

ahmintasyömisen jälkeinen ahdistuksen kaltainen käyttäytyminen ja mielenkiinnon 

menettäminen tavalliseen laboratorioruokaan ovat riippuvaisia CRF:n vapautumisesta 

CeA:ssa ja BLA:ssä (Iemolo ym. 2013). Voimistuneen CRF-hermovälityksen on näihin 

havaintoihin perustuen epäilty lisäävän ahmintakäyttäytymistä koe-elämillä negatiivisen 

vahvistamisen välityksellä vastaavalla tavalla kuin päihde- ja huumeriippuvuudessa. 

Tämän tyyppisestä välttämiseen perustuvasta mekanismista on viitteitä myös ihmisillä, 

sillä ahmintahäiriötä sairastavilla negatiivisten tunteiden ja stressin on havaittu toimivan 

laukaisevana tekijänä ahmintakohtauksille, mikä viittaa siihen, että syömistä käytetään 

tunnesäätelyn keinona (Rosenberg ym. 2013; Nicholls ym. 2016). Yhdessä nämä 

havainnot voivat viitata siihen, että CeA on anatominen alue, joka säätelee yleisellä 

tasolla tunteiden vaikutusta ruokahaluun. Tämä säätely näyttää voivan perustua elimistön 

sisäiseen tilaan, kuten stressiin liittyviin affektiivisiin tiloihin, mutta toisaalta ruoan 

herättämiin tunteisiin, kuten ruoan tuottamaan inhon tai maittavuuden tunteeseen. 

Mantelitumakkeen tutkimus voikin jatkossa auttaa ymmärtämää tunnetilojen ja 

ruokahalun monimutkaista vuorovaikutusta. Etenkin stressin vaikutukset CeA:ssa 

näyttävät olevan olennaisia ahmintasyömisen kannalta, sillä stressi näyttää toimivan 

laukaisevana tekijänä ahmintasyömiselle, mutta toisaalta myös ohjaavan, sitä millaista 

ruokaa ahmiessa tekee mieli. 

 

 

6 YHTEENVETO 

 

Ahmintahäiriö on epätyypillinen syömishäiriö, johon ei tällä hetkellä ole olemassa 

tehokasta lääkehoitoa (Syömishäiriöt: Käypä hoito -suositus, 2014). Ahmintahäiriön 

kehittymiseen vaikuttavat perinnölliset ja ympäristölliset riskitekijät, mutta sen 

patofysiologia on vielä pääosin tuntematon. On ehdotettu, että ahmintahäiriöön voi liittyä 

samoja tautimekanismeja kuin addiktioon liittyy (Kessler ym. 2016). Tätä on perusteltu 
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muun muassa sillä, että sekä ahmintahäiriön että addiktioon liittyy impulsiivisia ja pakko-

oireisia käyttäytymismalleja ja muutoksia aivojen palkitsemisjärjestelmän toiminnassa. 

Ruoan on ehdotettu joissakin olosuhteissa voivan aiheuttaa addiktiota (Gearhardt ym. 

2009). Erityisesti sokeri- ja rasvapitoinen ruoka voi koe-eläimillä aiheuttaa 

huumausaineiden annosteluun verrattavia muutoksia aivojen toiminnassa (Colantuoni 

ym. 2002; Avena ja Hoebel 2003; Rada ym. 2005; Iemolo ym. 2013). Kliinistä tutkimusta 

tästä on kuitenkin vielä vähän, minkä takia ei tiedetä voiko ruoka aiheuttaa addiktiota tai 

mikä tämän mahdollinen merkitys on ahmintahäiriön patofysiologian kannalta. 

Asetyylikoliini on tärkeä moduloiva, eli säätelevä, välittäjäaine keskushermostossa 

(Picciotto ym. 2012). Asetyylikoliinin vapautumisella on kattavia vaikutuksia muun 

muassa kognitiivisiin toimintoihin, mutta myös ruokahalun säätelyyn. Etenkin 

asetyylikoliinin vapautuminen makaavassa tumakkeessa ruokailun päättyessä ja 

asetyylikoliinin dopaminergista hermovälitystä moduloivat vaikutukset voivat olla 

tärkeitä elimistön energiatasapainosta riippumattoman ei-homeostaattisen ruokahalun 

säätelyn kannalta (Hoebel ym. 2007). Mantelitumake on ohimolohkon pohjukassa 

sijaitseva pelon ja tunteiden kokemisen kannalta tärkeä keskushermoston rakenne (Janak 

ja Tye 2015). Mantelitumake koostuu 13 tumakkeesta, joista etenkin mantelitumakkeen 

sentraalinen tumake on keskushermoston ei-homeostaattisen ruokahalun säätelyn 

kannalta keskeinen alue (Sah ym. 2003; Rossi ja Stuber 2018). Ahmintahäiriön kannalta 

tärkeitä toimintoja, joita CeA:een on koe-eläintutkimuksissa havaittu säätelevän, ovat 

muun muassa ruoan palkitsevuus, tyydyttyneisyyden tunteen muodostuminen ruokailun 

aikana ja keskushermoston stressijärjestelmän aktivoitumisen vaikutukset ruokahaluun 

(Iemolo ym. 2013; Cai ym. 2014; Douglass ym. 2017). 

 

 

KOKEELLINEN OSA 

 

 

7 TYÖN TAVOTTEIDEN KUVAUS 

 

Ahmintasyömiseen johtavat neurobiologiset mekanismit tunnetaan puutteellisesti. 

Näiden mekanismien selvittämiseksi tarvitaan lisää tutkimusta, jotta sairauksiin, kuten 
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ahmintahäiriöön, voitaisiin kehittää tehokkaampia hoitoja. Eräs mahdollisesti 

ahmintasyömisen kannalta tärkeä alue on mantelitumakkeen sentraalinen tumake, joka 

säätelee koe-eläimillä muun muassa ruoan palkitsevuutta, tyydyttyneisyyden tunteen 

muodostumista ja mahdollisesti stressin ruokahalua negatiivisesti vahvistavia vaikutuksia 

(Iemolo ym. 2013; Cai ym. 2014; Douglass ym. 2017). CeA:ssa suuri osa ruoankulutusta 

säätelevistä soluista on lokalisoitunut sen lateraaliseen osaan. CeL:n ruokahalua 

säätelevien solujen aktivoituminen voi johtaa koe-eläimillä sekä ruoankulutuksen 

vähenemiseen että kasvuun riippuen aktivoituvasta solutyypistä. On mahdollista, että 

aivojen kolinergisilla hermosoluilla on sääteleviä vaikutuksia CeL:n ruokahalun kannalta 

tärkeiden solujen toimintaan. Mantelitumakkeeseen projisoituu kolinergisia hermoratoja 

sekä etuaivojen että aivorungon kolinergisista tumakkeista (Aitta-Aho ym. 2018). Suurin 

osa CeA:seen projisoituvista hermoradoista on kuitenkin lähtöisin aivorungon 

pedunculopontisesta tegmentaalisesta tumakkeesta ja muodostaa synapseja pääasiassa 

vain CeL:n solujen kanssa. Aikaisemmissa tutkimuksissa CeL:n kolinergisten 

hermopäätteiden in vivo optisen aktivaation on havaittu säätelevän koe-eläimillä opittua 

välttämiskäyttäytymistä. In vivo optisen aktivaation on myös havaittu aktivoivan CeL:n 

soluja AMPA- (α-amino-3-hydroksi-5-metyyli-isoksatsoli-4-propionihappo-reseptori) ja 

NMDA-reseptorien (N-metyyli-D-asparagiinihappo-reseptori) välityksellä. CeL:n 

kolinergisten hermopäätteiden optisen aktivaation vaikutusta ruoankulutukseen koe-

eläimillä ei ole kuitenkaan vielä tutkittu. 

 

Koska CeL:n toiminta on vahvasti implikoitu ruokahalun ei-homeostaattisessa säätelyssä 

ja PPT on pääsääntöinen kolinergisen hermovälityksen lähde tällä alueella, päätettiin pro 

gradu -tutkielman kokeellisessa osassa tutkia PPT:een ja CeL:n välisen kolinergisen 

hermoradan aktivoitumisen vaikutusta ruokahalun säätelyyn optogeneettisellä 

menetelmällä. Optogenetiikka on menetelmä, jonka avulla voidaan in vivo optisesti 

depolarisoida siirtogeenisiä soluja, jotka ilmentävät valolle herkkiä opsiiniproteiineja 

(Britt ym. 2012). Tätä tarkoitusta varten 21 C57BL/6N -hiirtä sai PPT-tumakkeeseen 

kanavarodopsiini-2 (ChR2) -geeniä sisältävää virusvektoria. Jotta siirtogeenin 

ilmentyminen tapahtuisi vain kolinergisissa hermosoluissa, käytettiin tutkimuksessa 

Cre/LoxP -geenitekniikalla kehitettyä hiirikantaa, jossa cre-rekombinaasin ilmentymistä 

ohjaa endogeenisen koliiniasetyylitransferaasin promoottori. Tutkielman kokeellisen 
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osan ensimmäinen tavoite oli tutkia, tuottaako in vivo optinen aktivaatio muutoksia 

homeostaattisessa tai ei-homeostaattisessa ruoankulutuksessa. Koska CeL:n solujen 

aktivoituminen voi vaikuttaa ruoankulutukseen sekä positiivisesti että negatiivisesti, ja 

CeL:n kolinergisten hermopäätteiden synaptisia yhteyksiä CeL:ssa ei vielä tunneta, tämän 

mahdollisen muutoksen odotettiin voivan olla nostavaa tai laskevaa (Cai ym. 2014; 

Douglass ym. 2017). Vaikutusta ruoankulutukseen tutkittiin aktivoimalla CeL:n 

kolinergisia hermopäätteitä optisesti in vivo 60 min ajan ruokailun aikana. Ei-

homeostaattisen ruoankulutuksen tutkimista varten hiirille indusoitiin tutkimuksen aikana 

ahminnan kaltaista syömiskäyttäytymistä. Tämä toteutettiin Czyzyk (2010) ja työryhmän 

kuvaamalla menetelmällä, johon ei liity nälkiinnyttämistä tai ulkoista stressiä. Koska 

PPT:sta CeL:aan projisoituvat hermosolut ovat kolinergisia koliiniasetyylitransferaasia 

sisältäviä hermosoluja, tutkimuksen toisena tavoitteena oli myös tutkia riippuvatko 

mahdolliset in vivo optisen aktivaation vaikutukset asetyylikoliinireseptorien 

aktivoitumisesta CeL:ssa (Aitta-Aho ym. 2018). Tätä varten CeL:n kolinergisia 

hermopäätteitä aktivoitiin optisesti myös asetyylikoliinireseptorien antagonistien 

mekamyyliamiinin ja skopolamiinin intraperitoneaalisen annostelun jälkeen. Mikäli 

optisen aktivaation vaikutukset edellyttävät CeL:n asetyylikoliireseptoreita, vaikutuksien 

voidaan odottaa olevan kumottavissa asetyylikoliinireseptorien antagonisteilla. 

 

 

8 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

 

8.1 Koe-eläimet 

 

Tutkimuksessa käytettiin 21 (7 urosta ja 14 naarasta) siirtogeenistä 

koliiniasetyylitransferaasi C57BL/6N -hiirtä (129S6(B6)-Chattm2(cre)Lowl/J, The 

Jackson Laboratory, Yhdysvallat). Koe-eläimet olivat kokeiden alkaessa 7–17 kuukauden 

ikäisiä ja painoivat 25–50 grammaa. Kaikki koe-eläimet asuivat ilmastoiduissa IVC-

häkeissä (Individually Ventilated Cages) Meilahden koe-eläinkeskuksessa Helsingissä 1–

4 hiiren ryhmissä. Koe-eläimiä pidettiin 12 tunnin valoisa/pimeä -valorytmissä (valoisa 

jakso alkoi kello 07.00), 22±2 °C lämpötilassa ja suhteellisessa ilmankosteudessa 55±15 

%. Häkkien pohjalla oli pesäpurua ja hiirillä oli tarjolla häkeissä pesämateriaaliksi 
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sopivaa paperia, pesäkupoli ja hiirten käsittelyä varten tarkoitettu putki. Häkit käytiin 

vaihtamassa kerran viikossa Meilahden koe-eläinkeskuksen henkilökunnan toimesta. 

Ennen kokeiden alkua hiirillä oli häkeissä tarjolla vesijohtovettä ja ruokapellettejä 

(Altromin Spezialfutter GmbH Co. KG, Saksa) rajattomasti. Kokeiden alkaessa hiiret 

saivat häkkeihin tavallisten ruokapellettien lisäksi rasvapitoisia ruokapellettejä (Altromin 

Spezialfutter GmbH Co. KG, Saksa) 24 tunnin jaksoissa tai jatkuvasti. Viikkoa ennen 

ruoankulutuksen tutkimista hiiret siirrettiin yksittäisiin häkkeihin tutkimuksessa 

käytettävän optogeneettisen menetelmän takia. Tätä ennen hiiret asuivat häkeissä 

yksittäin vain, jos hiiriä ei voitu pitää ryhmissä, esimerkiksi aggressiivisuuden takia. 

Kaikkien koe-eläimille tehtyjen toimenpiteiden aikana koe-eläimiä käsitteli vain yksi 

henkilö (mies). 

 

8.2 Hankelupa ja tutkimusetiikka 

 

Tutkimus tehtiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankelupalautakunnan myöntämällä 

hankeluvalla ESAVI-1172-04.10.07-2018. Koe-eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi 

kaikkien kokeiden aikana noudatettiin Meilahden koe-eläinkeskuksen toimintatapoja, 

jotka perustuvat Suomen eläinkokeita säätelevään lainsäädäntöön ja EU:n direktiiviin 

2010/63/EU tieteellisessä tutkimuksessa käytettävien eläinten suojelusta. Kirurgisista 

toimenpiteistä johtuen koe-eläinten tutkimuksen aikana kokeman haitan luokiteltiin 

olevan vakavimmillaan kohtalaista, jolla tarkoitettiin lyhytkestoista kohtalaista kipua, 

tuskaa, kärsimystä tai pitkäkestoista lievää kipua, tuskaa tai kärsimystä. Koetta 

suunniteltaessa ja kokeiden aikana pyrittiin minimoimaan käytettävien koe-eläinten 

määrä ja koe-eläimille koituva kärsimys. Koe-eläinten katsottiin saavuttaneen 

inhimillisen päätepisteen, mikäli tutkimuksen jatkaminen olisi tuottanut koe-eläimelle 

tarpeetonta kärsimystä ja/tai tutkimustulosten luotettavuus olisi vaarantunut. Päätös 

inhimillisestä päätepisteestä tehtiin perustuen koe-eläinten yleisvointiin ja kirurgisista 

toimenpiteistä toipumiseen. Tutkimus tehtiin kokonaisuudessaan Helsingin yliopistossa 

Meilahden koe-eläinkeskuksessa. 
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8.3 Koe-eläimille tehdyt toimenpiteet 

 

Kaikki koe-eläimille tehdyt kirurgiset toimenpiteet tehtiin stereotaktisessa laitteessa 

(David Kopf Instruments, Yhdysvallat) isofluraani-anestesiassa (induktio 4,0 %, ylläpito 

2,5–1,0 %, Veflurane 1000 mg/g, Virbac S.A, Ranska) käyttäen happea kantajakaasuna 

(virtausnopeus 1 l/min) ja noudattaen aseptisia työskentelytapoja. Ennen kirurgian 

aloittamista anestesian syvyys todettiin refleksien katoamisella takaraajoista ja hännästä. 

Postoperatiivisen kivun hoitoon koe-eläimille annosteltiin kirurgian aikana karprofeenia 

(Norocarp vet 50 mg/ml, Norbrook Laboratories Limited, Irlanti) 5 mg/kg ihon alle. 

Hypotermian välttämiseksi kirurgian aikana käytettiin tarvittaessa lämpötyynyä. 

Isofluraani-anestesian kesto vaihteli riippuen kirurgisesta toimenpiteestä 1–2 tunnin 

välillä. Kirurgisten toimenpiteiden jälkeen hiirten annettiin herätä anestesiasta 

lämpölaatikossa (30–35 °C) ennen palauttamista häkkeihin. Hiirten kuntoa seurattiin 

kirurgian jälkeen päivittäin tarkkailemalla kipuun viittaavaa käyttäytymistä ja 

leikkaushaavan paranemista. Hiirten annettiin toipua vähintään 2 viikkoa ennen 

seuraavan kirurgisen toimenpiteen suorittamista. 

 

8.3.1 Virusinjektiot 

 

Jotta valolle herkkiä opsiiniproteiineja voitaisiin ilmentää CeL:n kolinergisissa 

hermopäätteissä, koe-eläimet saivat bilateraalisesti kallonsisäisen injektion ChR2-geeniä 

(AAV5-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-GFP, University of North Carolina Vector Core, 

Yhdysvallat) tai pelkkää reportterigeeniä (AAV5-EF1a-DIO-EYFP, University of North 

Carolina Vector Core, Yhdysvallat) sisältävää adeno-assosioitua virusvektoria. 

Virusinjektiot tehtiin PPT-tumakkeeseen anteriorisposteriorisesti –4,8 mm, 

mediaalislateraalisesti ±1,0 mm, dorsoventraalisesti –3,6 mm bregmasta. Virusinjektion 

sijainti on esitetty Kuvassa 7 paneelissa A. Anestesian induktion jälkeen hiiret 

kiinnitettiin stereotaktiseen laitteeseen ja päälaki ajeltiin ja iho puhdistettiin antiseptisellä 

liuoksella (Betadine 100 mg/ml, Takeda Pharma, Puola). Tämän jälkeen päälakeen tehtiin 

viilto rostrokaudaalisessa suunnassa ja kalloon tehtiin bilateraalinen kraniotomia 

injektiokoordinaatteihin injektioneulalla pyöritellen (ympärysmitta 0,55 mm). Tätä ennen 

hiiriä myös nesteytettiin painosta riippumattomalla annoksella 0,5 ml fysiologista 
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suolaliuosta ihon alle kraniotomian sijaintiin liittyneen verenvuotoriskin takia. Tämän 

jälkeen polyetyleeniputkella lasiruiskuun ja pumppauslaitteeseen (Hamilton Company, 

Yhdysvallat) kytketty injektori laskettiin hitaasti kohdesyvyyteen. Injektiot tehtiin 

bilateraalisesti stereotaktisiin koordinaatteihin ja yhden unilateraalisen injektion 

kokonaistilavuus oli 0,8 µl (pumppausnopeus 0,1 µl/min). Injektion jälkeen pumppu 

sammutettiin 5 minuutiksi ennen injektorin vetämistä ulos. Virusliuokset laimennettiin 

kantaliuoksesta (tiitteri 5,1 x 1012–5,5 x 1012 virusmolekyyliä/ml) suhteessa 1:1 ennen 

kirurgiaa. Kantaliuokset säilytettiin syväjääpakastimessa (-80 °C) ennen laimentamista ja 

laimennokset säilytettiin leikkauksen ajan jäillä täytetyssä styroksiastiassa. 

 

8.3.2 Valokuituimplanttien asentaminen 

 

Jotta transfektion jälkeen PPT:sta projisoituvien kolinergisten solujen hermopäätteitä 

CeL:ssa voitaisiin aktivoida optisesti ruokailun aikana, hiirille asennettiin bilateraalisesti 

valokuituimplantit (Thorlabs Inc, Yhdysvallat) anteriorisposteriorisesti –1,3 mm, 

mediaalislateraalisesti ±2,5 mm, dorsoventraalisesti –4,1 mm bregmasta. 

Valokuituimplanttien sijainti on esitetty Kuvassa 7 paneelissa B. In vivo optista 

aktivaatiota varten käytetyt valokuituimplantit valmistettiin ennen kirurgiaa Britt (2012) 

ja työryhmän kuvaamalla menetelmällä. Ennen kirurgian aloittamista hiirille tehtiin samat 

valmistelevat toimenpiteet, lukuun ottamatta nesteytystä, kuin virusinjektioiden aikana. 

Tämän jälkeen implanttien asentamista varten kalloon tehtiin bilateraalisesti avanteet 

käsiporalla (Dremel, Yhdysvallat). Sementtihatun ankkurointia varten kalloon asennettiin 

2 kappaletta ruuveja. Ruuveja varten kalloon tehtiin 2 kappaletta ympärysmitaltaan 0,55 

mm levyistä reikään injektioneulalla pyöritellen. Kun implantit oli laskettu haluttuihin 

dorsoventraalisiin koordinaatteihin, ne valettiin kiinni kallon pintaan hammassementillä, 

jonka annettiin täysin kuivua ennen hiiren siirtämistä lämmitettyyn heräämiskammioon. 

Jotta tutkimuksen aikana kahden aivopuoliskon saama optinen aktivaatio olisi 

mahdollisimman samanlainen, tutkittiin, että implanttien transmittanssi oli vähintään 70 

% ja implanttiparien välinen transmittanssien ero ei ollut enempää kuin ±2 %.  

Valokuituimplanttien asentamisen jälkeen hiirten annettiin toipua kirurgiasta vähintään 7 

päivää ennen ruoankulutuksen tutkimista. 
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Kuva 7. Valokuituimplanttien ja virusinjektioiden sijainnit hiiren aivoissa 

koronaalisuunnasta katsottuna. Virusvektori injisoitiin aivorungon pedunculopontiseen 

tegmentaaliseen tumakkeeseen (PPT), josta alkava kolinerginen hermorata muodostaa 

synapseja mantelitumakkeen sentraalisen tumakkeen lateraalisen osan (CeL) solujen 

kanssa (A). Valokuituimplantit laskettiin mantelitumakkeen sentraalisen tumakkeen 

lateraaliseen osaan (B). Anatomiset sijainnit esitetty kuvassa unilateraalisesti. 

Mantelitumakkeen basolateraalinen tumake (BLA), sentraalisen tumakkeen 

kapsulaarinen osa (CeC) ja sentraalisen tumakkeen mediaalinen osa (CeM) (mukaillen 

Paxinos ja Franklin 2001). 

 

8.3.3 Mantelitumakkeen in vivo optinen aktivaatio 

 

Ennen ruoankulutuksen tutkimista hiiriä totutettiin käsittelyyn ja koeolosuhteisiin 2–3 

kertaa vuorokaudessa 2–3 vuorokauden ajan. Totuttamisen aikana valokuitukaapelit 

kytkettiin implantteihin ja hiirten annettiin liikkua häkeissä vapaasti 10–15 minuutin 

jaksoissa. Intraperitoneaaliseen annosteluun totuttamista varten hiirille annosteltiin 

fysiologista suolaliuosta 10 ml/kg intraperitoneaalisesti kerran vuorokaudessa 

totuttamisjakson ajan. Totuttamisjakson alkaessa häkkeihin asennettiin myös 3D-

tulostimella (Original Prusa i3 MK2, Tsekin tasavalta) polylaktidista valmistettu jakaja, 

jonka avulla voitiin sijoittaa kaksi erilaista ruokalajiketta samaan häkkiin. Jotta ruoan 

sijainnilla häkissä ei olisi vaikutusta ruoan kulutukseen, jakajan asentamisen yhteydessä 

tavalliset ruokapelletit sijoitettiin häkissä joka toiselle hiirelle vasemmalle ja joka toiselle 

oikealle puolelle. 30 minuuttia ennen ruoankulutuksen tutkimista hiirille annosteltiin 

mekamyyliamiinia (1,0 mg/kg), skopolamiinia (0,75 mg/kg) tai tutkittavien lääkeaineiden 

kuljettimena (vehikkeli) käytettyä fysiologista suolaliuosta (10 ml/kg). Lääkeaineliuokset 

valmistettiin koetta edeltävänä aamuna laimentamalla lääkeaineen vapaata emästä 

vastaava pitoisuus mekamyyliamiini hydrokloridia (Abcam PLC, Yhdistynyt 
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kuningaskunta) tai skopolamiini hydrobromidia (Abcam PLC, Yhdistynyt 

kuningaskunta) fysiologiseen suolaliuokseen. Tutkimuksen alkaessa hiiret siirrettiin 

kotihäkeissä erilliseen koehuoneeseen. Häkin kansi ja vesipullo korvattiin kokeen ajaksi 

kannella ja vesipullolla, jotka mahdollistivat valokuitukaapelin liikkuvuuden kokeen 

aikana. Kokeen alkaessa hiiret, juomapullo ja häkeissä oleva ruokalajikkeet punnittiin, ja 

jaksottaisessa ruokavaliossa olevat hiiret saivat häkkeihin rasvaista ruokaa. CeL:n solujen 

optiseen aktivaatioon käytettiin 462 nm aallonpituudella valoa tuottavaa diodilaseria 

(Changchun New Industries Optoelectronics Tech. Co. Ltd., Kiina) ja laserin teho 

säädettiin vastaamaan 15 mW tehoa mitattuna implantin aivokudoksen puoleisesta 

kärjestä. Kun koe oli alkanut, koehuoneessa oleskeltiin vain silloin, kun ruokapelletit ja 

juomapullo käytiin punnitsemassa 30 ja 60 min kohdalla. Kaikilta hiiriltä mitattiin 

ruoankulutus seitsemän päivän välein valoisan jakson aikana klo 8.00–16.00. Jotta ChR2-

geenin ilmentyminen CeL:ssa olisi riittävän voimakasta, ruoankulutusta mitattiin 

aikaisintaan 4 viikkoa virusinjektion jälkeen. 

 

8.3.4 Koe-eläinten lopettaminen ja aivoleikkeiden valmistaminen 

 

Kokeiden jälkeen hiiret perfusoitiin kudosnäytteiden keräämistä varten. Jos perfusointia 

ei ollut mahdollista tehdä, lopettaminen tehtiin johtamalla hiilidioksidia häkkiin ja 

kuolema varmistettiin servikaalidislokaatiolla, minkä jälkeen aivot kerättiin ja säilytettiin 

yön yli fosfaattipuskuroidussa formaliiniliuoksessa (10 %, pH 7,0, FF-Chemicals Ab, 

Suomi). Näitä hiiriä oli 4, joista 1 löytyi kuolleena häkistä ja 3 lopetettiin irronneen 

sementtihatun takia ja ajankäytöllisistä syistä jätettiin perfusoimatta. Ennen perfuusion 

aloittamista hiiret vaivutettiin terminaalianestesiaan painosta riippumattomalla 

intraperitoneaalisella annoksella 0,1 ml pentobarbitaalinatriumia (Mebunat vet 60 mg/ml, 

Orion Pharma, Suomi). Ennen perfusoinnin aloittamista anestesian syvyys tarkastettiin 

varmistamalla refleksien katoaminen takajaloista ja hännästä. Tämän jälkeen sydämeen 

pumpattiin fosfaattipuskuroitua suolaliuosta (0,1 M) ja sitten fosfaattipuskuroitua 

formaliiniliuosta. Perfusoinnin jälkeen aivot kerättiin ja annettiin postfiksoitua 

formaliiniliuoksessa yön yli +4 °C asteessa. Kryoprotektiota varten aivot siirrettiin 

sukroosiliuokseen (30 % m/V sukroosia fosfaattipuskuroidussa suolaliuoksessa) ja 

säilytettiin koeputkissa +4 °C lämpötilassa, kunnes aivot olivat uponneet liuoksen 
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pohjalle. Tämän jälkeen aivot jäädytettiin kuivajäällä ja isopentaanilla ja siirrettiin 

syväjääpakastimeen (-80 °C) säilytystä varten. Aivokudoksen fiksauksen jälkeen 

PPT:een ja CeL:n alueelta leikattiin kryostaatilla (Leica Biosystems GmbH, Saksa) 40 

µm:n paksuisia leikkeitä kuoppalevylle ja säilytettiin jäätymisenestoaineessa (30 % m/V 

sukroosia ja 30 % V/V etyleeniglykolia fosfaattipuskuroidussa suolaliuoksessa) -20 °C 

lämpötilassa. Ennen mikroskopiaa aivoleikkeet pestiin fosfaattipuskuroidulla 

suolaliuoksella ja siirrettiin lasilevyille, jotka säilytettiin jääkaapissa. 

 

8.4 Tutkittavat lääkeaineet ja annoksen määrittäminen 

 

In vivo optisen aktivaation mahdollisten vaikutusten estämiseksi CeL:ssa koe-eläimille 

annosteltiin intraperitoneaalisesti epäselektiivisiä asetyylikoliinin nikotiini- ja 

muskariinireseptorien antagonisteja mekamyyliamiinia ja skopolamiinia. 

Ajankäytöllisistä syistä tutkittaville lääkeaineille ei määritelty annos-vastesuhdetta, vaan 

annos valittiin perustuen aikaisempaan kirjallisuuteen. Annosta määritettäessä pyrittiin 

valitsemaan mahdollisimman matala annos, jolla aikaisemmassa kirjallisuudessa on 

intraperitoneaalisessa annostelussa hiirillä dokumentoitu käyttäytymisessä mitattava 

fysiologinen vaikutus. Nikotiinireseptoriantagonistia mekamyyliamiinia annosteltiin 1 

mg/kg perustuen Mineur (2011) ja työryhmän tutkimukseen, jossa tämän annoksen 

havaittiin estävän nikotiinin ruoankulutusta laskevaa vaikutusta hiirillä. Skopolamiinia 

annosteltiin perustuen Lu (2018) ja työryhmän tutkimukseen, jossa skopolamiini aiheutti 

puutteita kognitiivisissa kyvyissä hiirillä annoksella 0,75 mg/kg. 

 

8.5 Koeasetelma 

 

CeL:n kolinergisia soluja aktivoitiin optisesti kerran viikossa 60 min ajan. Optisen 

aktivaation vaikutusta ruoankutukseen tutkittiin vertaamalla ChR2-geeniä ilmentävien 

hiirten (ChR2+-hiiret) 60 min aikana kuluttamaa ruoan määrää pelkkää reportterigeeniä 

ilmentävien hiirten (ChR2--hiiret) kuluttamaan ruoan määrään. Näin ollen ChR2--hiiret 

toimivat kontrolliryhmänä ChR2+-hiirille, sillä vain ChR2-geeniä ilmentävillä hiirillä 

optisen aktivaation voitiin olettaa johtavan CeL:n kolinergisten hermopäätteiden 

depolarisaatioon. Ruoankulutusta tutkittiin yhteensä neljä kertaa neljänä peräkkäisenä 
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viikkona. Ensimmäisellä viikolla, jolloin hiiret olivat syöneet vain tavallista 

laboratorioruokaa, tutkittiin optisen aktivaation vaikutusta homeostaattiseen 

ruoankulutukseen. Viikoilla 2 ahmintakäyttäytymisen induktion jälkeen tutkittiin optisen 

aktivaation vaikutusta ei-homeostaattiseen ruoankulutukseen. Jotta voitaisiin tutkia, 

johtuvatko mahdolliset optisen aktivaation vaikutukset asetyylikoliinireseptoreiden 

aktivoitumisesta CeL:ssa, 30 min ennen kokeen alkua koe-eläimille annosteltiin 

intraperitoneaalisesti mekamyyliamiinia tai skopolamiinia viikoilla 3–4. Viikoilla, jolloin 

ei tutkittu lääkeaineiden vaikutusta optiseen aktivaation, hiirille annosteltiin 

intraperitoneaalisesti vain vehikkeliä. 

 

 
 

Kuva 8. Ahmintakäyttäytymisen indusoiminen. Ennen ruoankulutuksen tutkimista 

kaikille hiirille tehtiin 2 kirurgista toimenpidettä. Homeostaattisen ruoankulutuksen 

tutkimisen aikana hiiret olivat syöneet vain tavallista laboratorioruokaa. Homeostaattisen 

ruoankulutuksen tutkimisen jälkeen hiiret saivat häkkeihin tavallisen ruoan lisäksi 

rasvaista ruokaa jaksottaisesti tai jatkuvasti. Jaksottaisessa ruokavaliossa rasvainen ruoka 

oli viikolla 1 saatavilla 48 tuntia ahmintakäyttäytymisen indusoimisen nopeuttamiseksi 

ja neofobian vähentämiseksi. 

 

Ahmintakäyttäytyminen indusoitiin Czyzyk (2010) ja työryhmän kuvaamalla 

menetelmällä (Kuva 8). Viikolla 1 heti ruoankulutuksen tutkimisen jälkeen kaikki hiiret 

saivat häkkeihin saataville tutkimuksen loppuun asti rasvaista ruokaa jaksottaisesti tai 

jatkuvasti. Ahmintakäyttäytymistä mallintavalla ryhmällä rasvainen ruoka oli saatavilla 

häkeissä ensimmäisellä viikolla 48 tunnin ajan ja sen jälkeen viikoittain 24 tunnin ajan 

(jaksottainen ruokavalio). Kontrollina ahmintasyömistä mallintavalle jaksottaiselle 

ruokavaliolle osalla hiiristä oli häkeissä tarjolla jatkuvasti sekä tavallista että rasvaista 
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laboratorioruokaa (jatkuva ruokavalio). Pro gradu -tutkielman kokeellisessa osassa 

käytetyn optogeneettisen menetelmän takia Czyzyk (2010) ja työryhmän kuvaamasta 

alkuperäisestä mallista poikettiin seuraavin muutoksin. Alkuperäisen mallin 3 erillisen 

tutkimusryhmän sijasta homeostaattista ja ahminnan kaltaista ruoankulutusta tutkittiin 

samoilla hiiriä mittaamalla tavallisen laboratorioruoan kulutusta ensin lähtötasossa ennen 

hiirten siirtämistä jaksottaiseen tai jatkuvaan ruokavalioon. Tämä mahdollisti 

tutkimuksen toteuttamisen lukumäärällisesti pienemmällä määrällä koe-eläimiä. 

Alkuperäisen mallin 2,5 ja 24 tunnin mittausajan sijasta ruoankulutus mitattiin 30 min ja 

60 min kohdalla. Lyhyemmällä mittausajalla pyrittiin välttämään in vivo optisen 

aktivaation aiheuttamaa aivokudoksen lämpenemistä. Mittausajan katsottiin myös olevan 

riittävä, sillä aikaisempien havaintojen perusteella mallissa merkittävä osa rasvaisen 

ruoan 24 tunnin kulutuksesta tapahtuu ensimmäisen tunnin aikana (Holla 2021). Häkeissä 

tarjolla olleiden ruokalajikkeiden koostumus on esitetty Taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Tutkimuksen aikana häkeissä tarjolla olleiden ruokalajikkeiden koostumus. 

 

Ravintoaine Tavallinen ruoka (kcal/kg) Rasvainen ruoka (kcal/kg) 

Rasvaa 11 % 45 % 

Proteiinia 24 % 18 % 

Hiilihydraatteja 65 % 37 % 

 

Ennen ruoankulutuksen tutkimista hiiret jaettiin ryhmiin niin, että joka toinen hiiri sai 

virusinjektion yhteydessä ChR2-geeniä sisältävää virusvektoria ja joka toinen vain 

reportterigeeniä sisältävää virusvektoria. Homeostaattisen ruoankulutuksen mittaamisen 

jälkeen hiiret jaettiin vastaavalla tavalla ryhmiin saamaan rasvaista ruokaa joko 

jaksottaisesti tai jatkuvasti. Tutkimusta ei sokkoutettu, tarvittavaa otoskokoa ei arvioitu 

ennen tutkimuksen aloittamista eikä koe-eläimiä satunnaistettu tutkimusryhmiin. Hiirten 

lukumäärä tutkimusryhmissä ja hiirten saamat käsittelyt tutkimuksen aikana on esitetty 

Taulukossa 5. Optisen aktivaation vaikutusta ruoankulutukseen tutkittiin kaikilla koe-

eläimillä, joille oli onnistuneesti tehty virusinjektio ja valokuituimplanttien asentaminen. 

Kokeiden alettua 21 koe-eläimestä kuoli 5 koe-eläintä. Näistä koe-eläimistä 4 katsottiin 

saavuttaneen inhimillisen päätepisteen. Syitä olivat valokuituimplanttien kiinnittämiseen 

käytetyn sementtihatun irtoaminen (n = 3) ja kokeen suorittamisen estäneiden motoristen 

toimintojen muutos kirurgian jälkeen (n = 1). 1 koe-eläin kuoli tuntemattomasta syystä 
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yön aikana ja löydettiin koetta edeltävänä aamuna häkistä. Loppuanalyyseistä suljettiin 

pois selvästi poikkeavat tulokset. Pois sulkuun tuloksissa johtivat kokeen aikana häkeistä 

pudonnut ruoka (n = 2), ja kokeiden aikana vesipulloista läikkynyt vesi (n = 4). 

 

Taulukko 5. Hiirten lukumäärä tutkimusryhmissä tutkimuksen aikana. 30 min ennen 

kokeen alkua koe-eläimille annosteltiin intraperitoneaalisesti vehikkeliä (10 ml/kg, VEH) 

viikoilla 1–2, mekamyyliamiinia (1 mg/kg, MEK) viikolla 3 ja skopolamiiinia (0,75 

mg/kg, SKO) viikolla 4. Viikolla 1 homeostaattisen ruoankulutuksen tutkimisen jälkeen 

2 hiirtä allokoitiin virheellisesti jatkuvaan ruokavalioon jaksottaisen ruokavalion sijasta. 

 

   C57BL6/N 

(n = 21) 

  

  ↓  ↓ 
 

 

Viikko 1 (VEH)  ChR2+ 

(n = 11) 

 ChR2- 

(n = 10) 

 

  

↓ 
 

Kuolleet (n = 3) 

 

 

↓ 

 Jaksottainen 

ruokavalio 

 Jatkuva ruokavalio 

Viikko 2 (VEH) 

 

ChR2+ 

(n = 5) 

ChR2- 

(n = 3) 

 ChR2+ 

(n = 4) 

ChR2- 

(n = 6) 

     

 

 

Viikko 3 (MEK) 

 

ChR2+ 

(n = 5) 

ChR2- 

(n = 3) 

 ChR2+ 

(n = 4) 

ChR2- 

(n = 6) 

   

Kuolleet (n = 1) 

 

 

Viikko 4 (SKO) 

 

ChR2+ 

(n = 3) 

ChR2- 

(n = 3) 

 ChR2+ 

(n = 4) 

ChR2- 

(n = 6) 

 

8.6 Tilastolliset menetelmät 

 

ChR2+-hiirten ja ChR2--hiirten ruoankulutuksien keskiarvojen eron merkitsevyyttä 

testattiin kahden riippumattoman otoksen kaksisuuntaisella t-testillä. Hiirten painon 

muutosta tutkimuksen aikana testattiin kaksisuuntaisella toistettujen mittausten 

varianssianalyysilla. Tilastollisten mallien käyttöedellytyksien toteutuminen 

varmistettiin tutkimalla otoskeskiarvojen normaalijakautuneisuutta Shapiro–Wilkin 

testillä ja varianssien yhtäsuuruutta Levenen testillä ja Mauchlyn sfäärisyys testillä. 
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Mikäli otoskeskiarvot eivät olleet normaalijakaantuneita, ruoankulutuksien keskiarvojen 

eron merkitsevyyttä testattiin ei-parametrisellä Mann–Whitneyn testillä. Kaikkien 

tuloksien katsottiin olevan tilastollisesti merkitsevinä, jos merkitsevyystaso oli < 0,05. 

Todennäköisesti ilmankosteuden muutoksista johtuneet negatiiviset arvot 

punnitustuloksissa käsiteltiin loppuanalyyseissä nollina. Tilastolliset analyysit tehtiin 

SPSS Statistics -ohjelmistolla (Versio 27.0.1.0, IBM Corporation) ja kuvaajien 

tekemiseen käytettiin Prism Graphpad -ohjelmistoa (Versio 9.3.0, GraphPad Software, 

LLC). 

 

 

9 TULOKSET 

 

9.1 Siirtogeenien ilmentyminen 

 

Siirtogeenien viemiseksi PPT:een kolinergisiin soluihin, käytettiin adeno-assosioitua 

virusvektoria, johon oli liitetty myös reportterigeeninä toimiva EYFP (Enhanced Yellow 

Fluorescent Protein) tai GFP (Green Fluorescent Protein). Näin ollen optisen aktivaation 

mahdollistavan ChR2-geenin ilmentymistä PPT:een ja CeL:n kolinergisissa soluissa 

voitiin epäsuorasti varmistua tutkimalla reportterigeenin tuottamaa fuoresenssia 

aivoleikkeissä. Reportterigeenin ilmentymistä CeL:n ja PPT:een alueella tutkittiin 

visuaalisesti tarkastelemalla aivoleikkeitä epifluoresenssimikroskoopilla (Carl Zeiss AG, 

Saksa). CeL:n alueelta tehtyjen aivoleikkeiden tarkastelu paljasti, että CeL:n 

koliiniasetyylitransferaasia sisältävät solut ilmensivät reportterigeeniä PPT-

tumakkeeseen tehdyn virusinjektion jälkeen. PPT:een alueelta kerätyissä leikkeissä ei 

kuitenkaan löydetty paljaalla silmällä havaittavaa fluoresenssia. Reportterigeenin 

ilmentyminen CeL:ssa ja valokuituimplanttien sijainnit on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Reportterigeenin ilmentyminen CeL:ssa ja valokuituimplanttien sijainti 

koronaalisuunnasta katsottuna. Valokuituimplantin sijainti CeL:ssa koronaalisuunnasta 

katsottuna (A–B). Optiseen aktivaatioon käytetyn valokuituimplantin sijainti on 

havaittavissa kuvassa painaumina CeL:n dorsaalisella puolella. Reportterigeenin 

ilmentyminen CeL:n koliiniasetyylitransferaasia sisältävissä soluissa näkyy kuvassa 

kirkkaan vihreänä fluoresenssina (C). 
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9.2 Ruoankulutus 

 

Tavallisen laboratorioruoan homeostaattinen kulutus viikolla 1 ja rasvaisen ruoan 

ahminnan kaltainen kulutus viikolla 2 on esitetty Kuvassa 10. 

 

 
 

Kuva 10. Ruoankulutus viikoilla 1 ja 2. Homeostaattisessa ruoankulutuksessa 

lähtötasossa viikolla 1 (A) ja rasvaisen ruoan ahminnan kaltaisessa kulutuksessa viikolla 

2 (B) ei havaittu tilastollisesti merkitsevää (p < 0,05) eroa ChR2+-hiirten ja ChR2--hiirten 

välillä. Tulokset esitetty muodossa keskiarvo ± SEM. 

 

Viikolla 1 tutkittiin tavallisen laboratorioruoan homeostaattista kulutusta. ChR2+-hiirten 

(n = 11) ja ChR2--hiirten (n = 10) 60 min ruoankulutuksien varianssien eron havaittiin 

olevan Levenen testin mukaan tilastollisesti merkitsevä (F = 4,82, df = 19, p = 0,041). 

Viikolla 1 ChR2+-hiiret söivät tavallista laboratorioruokaa 60 min aikana keskimäärin 

0,031 g vähemmän kuin ChR2--hiiret, mutta keskiarvojen ero ei ollut kahden 

riippumattoman otoksen erisuurten varianssien t-testin mukaan tilastollisesti merkitsevä 

(t = -1,96, df = 14,49, p = 0,069, 95 % luottamusväli -0,065–0,0028). Tämän jälkeen hiiret 

saivat häkkeihin rasvaista ruokaa 48 tunnin induktiojakson ajaksi (jaksottainen 

ruokavalio) tai pysyvästi (jatkuva ruokavalio). Viikolla 2 tutkittiin rasvaisen ruoan 

ahminnan kaltaista kulutusta. Jaksottaisessa ruokavaliossa ChR2+-hiiret (n = 5) söivät 

rasvaista ruokaa keskimäärin 0,77 g vähemmän kuin ChR2--hiiret (n = 3), mutta 

keskiarvojen ero ei ollut kahden riippumattoman otoksen t-testin mukaan tilastollisesti 

merkitsevä (t = -2,13, df = 6, p = 0,077, 95 % luottamusväli -1,67–0,12). Viikolla 2 in 

vivo optisen aktivaation vaikutuksen suuruus rasvaisen ruoan ahminnan kaltaiseen 

kulutukseen oli suurempaa (Cohenin d = -1,6, 95 % luottamusväli -3,2–0,16) kuin 
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tavallisen laboratorioruoan homeostaattiseen kulutukseen (Cohenin d = -0,88, 95 % 

luottamusväli -1,8–0,033) viikolla 1. 

 

 
 

Kuva 11. Rasvaisen ruoan ahminnan kaltainen kulutus viikoilla 3 ja 4 mekamyyliamiinin 

(A) ja skopolamiinin (B) annostelun jälkeen. Rasvaisen ruoan ahminnan kaltaisessa 

kulutuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa (p < 0,05) ChR2+-hiirten ja ChR2-

-hiirten välillä mekamyyliamiinin (MEK) eikä skopolamiinin (SKO) annostelun jälkeen. 

Tulokset esitetty muodossa keskiarvo ± SEM. 

 

Rasvaisen ruoan ahminnan kaltainen kulutus viikoilla 3 ja 4 on esitetty Kuvassa 11. 

Viikolla 3 hiirille annosteltiin nikotiinireseptorien antagonistia mekamyyliamiinia 30 min 

ennen ruoankulutuksen tutkimista. Rasvaisen ruoan 60 min ruoankulutuksien varianssien 

ero mekamyyliamiinin annostelun jälkeen oli Levenen testin mukaan tilastollisesti 

merkitsevä (F = 23,19, df = 6, p = 0,003). Mekamyyliamiinin annostelun jälkeen ChR2+-

hiiret (n = 5) söivät rasvaista ruokaa keskimäärin 0,33 g vähemmän kuin ChR2--hiiret (n 

= 3), mutta keskiarvojen ero ei ollut kahden riippumattoman otoksen erisuurten 

varianssien t-testin mukaan tilastollisesti merkitsevä (t = -1,42, df = 2,0, p = 0,29, 95 % 

luottamusväli -1,32–0,66). Viikolla 4 hiirille annosteltiin muskariinireseptorien 

antagonistia skopolamiinia 30 min ennen ruoankulutuksen tutkimista. Skopolamiinin 

annostelun jälkeen ChR2+-hiirten (n = 3) söivät rasvaista ruokaan keskimäärin 0,073 g 

enemmän kuin ChR2--hiiret (n = 3), mutta keskiarvojen ero ei ollut kahden 

riippumattoman otoksen t-testin mukaan tilastollisesti merkitsevä (t = 0,28, df = 4, p = 

0,79, 95 % luottamusväli -0,66–0,80). Skopolamiinin annostelun jälkeen havaittiin, että 

otoskeskiarvot eivät kuitenkaan olleet Shapiro–Wilkin testin mukaan 

normaalijakautuneita. Tämän takia ruoankulutuksen eroa testattiin myös Mann–
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Whitneyn testillä, jonka mukaan ChR2+-hiirten ja ChR2--hiirten välillä ei myöskään ollut 

tilastollisesti merkitsevää (p < 0,05) eroa. Kuvassa 12 on esitetty tavallisen ja rasvaisen 

ruoan kulutus jatkuvassa ruokavaliossa ja tavallisen ruoan kulutus ja rasvaisen ruoan 24 

tunnin kulutus jaksottaisessa ruokavaliossa viikoilla 2–3. 

 

 
 

Kuva 12. Tavallisen laboratorioruoan kulutus jatkuvassa ruokavaliossa ChR2+-hiirillä (n 

= 4) ja ChR2--hiirillä (n = 6) (A). Rasvaisen ruoan kulutus jatkuvassa ruokavaliossa 

ChR2+-hiirillä (n = 3–4) ja ChR2--hiirillä (n = 5–6) (B). Tavallisen ruoan kulutus 

jaksottaisessa ruokavaliossa ChR2+-hiirillä (n = 3–5) ja ChR2--hiirillä (n = 3) (C). 

Rasvaisen ruoan 24 tunnin kulutus jaksottaisessa ruokavaliossa ChR2+-hiirillä (n = 3–5) 

ja ChR2--hiirillä (n = 3) (D). Tavallisen ja rasvaisen ruoan kulutuksessa ei havaittu 

tilastollisesti merkitsevää (p < 0,05) eroa ChR2+-hiirten ja ChR2--hiirten välillä. Tulokset 

esitetty muodossa keskiarvo ± SEM. 

 

Jatkuvassa ruokavaliossa 60 min ruoankulutuksien otoskeskiarvot tavallisen ja rasvaisen 

ruoan osalta eivät olleet Shapiro–Wilkin testin mukaan normaalijakautuneita viikoilla 2–

4. Jatkuvassa ruokavaliossa loppuanalyyseistä suljettiin pois 1 tulos viikoilla 2 ja 1 tulos 

viikolla 4 kokeen aikana häkistä pudonneen ruoan takia. Myöskään jaksottaisessa 
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ruokavaliossa 60 min ruoankulutuksien otoskeskiarvot tavallisen ruoan osalta eivät olleet 

Shapiro–Wilkin testin mukaan normaalijakautuneita viikoilla 2–4. Jaksottaisessa 

ruokavaliossa ChR2--hiiret eivät viikoilla 3–4 syöneet tavallista ruokaa mitattavaa 

määrää, jonka takia näitä tuloksia ei analysoitu. Mann–Whitneyn testin mukaan rasvaisen 

ja tavallisen ruoan 60 min kulutuksien keskiarvojen ero ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

(p < 0,05) jatkuvassa ruokavaliossa viikoilla 2–4 eikä tavallisen ruoan osalta 

jaksottaisessa ruokavaliossa viikolla 2. Jaksottaisessa ruokavaliossa seurattiin myös 

rasvaisen ruoan kulutusta 24 tunnin ajalta. 24 tunnin ruoankulutuksien keskiarvojen erot 

eivät olleet viikoilla 2–4 kahden riippumattoman otoksen t-testin mukaan tilastollisesti 

merkitseviä (p < 0,05). 

 

9.3 Vedenkulutus ja hiirten paino 

 

Vedenkulutus viikoilla 1–4 on esitetty Taulukossa 6. Vedenkulutuksien keskiarvojen erot 

eivät olleet kahden riippumattoman otoksen kaksisuuntaisen t-testin mukaan tilastollisesti 

merkitseviä (p < 0,05) viikoilla 1–4. Kokeen aikana läikkyneen veden takia 

loppuanalyyseistä suljettiin pois 1 tulos viikolla 1, 1 tulos viikolla 2 ja 2 tulosta viikolla 

4. 

 

Taulukko 6. Vedenkulutus (g) viikoilla 1–4. Kokeiden aikana ei havaittu tilastollisesti 

merkitsevää (p < 0,05) eroa 60 min vedenkulutuksessa ChR2+-hiirten ja ChR2--hiirten 

välillä viikoilla 1–4. Tulokset analysoitiin kahden riippumattoman otoksen 

kaksisuuntaisella t-testillä. Tulokset esitetty muodossa keskiarvo ± SEM. 

 

 Viikko 1 Viikko 2 Viikko 3 Viikko 4 n = 

Homeostaattinen      

ChR2+ 0,06±0,013 - - - 11 

ChR2- 

 

0,03±0,006 - - - 9 

Jaksottainen      

ChR2+ - 0,05±0,019 0,05±0,018 0,06±0,017 3–5 

ChR2-  

 

- 0,03±0,006 0,02±0,003 0,06±0,023 3 

Jatkuva      

ChR2+ - 0,04±0,009 0,03±0,003 0,06±0,030 3–4 

ChR2-  - 0,05±0,017 0,03±0,009 0,05±0,013 4–6 
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Hiirten painon kehitys kokeiden aikana on esitetty Kuvassa 13. Kokeiden alkaessa 

ChR2+-hiiret (n = 11) painovat keskimäärin 32,2 g (keskihajonta 6,9) ja ChR2--hiiret (n 

= 10) 30,2 g (keskihajonta 4,0). Tutkimuksessa alusta loppuun olleiden hiirten painon 

muutosta tutkimuksen aikana analysoitiin kaksisuuntaisella toistettujen mittausten 

varianssianalyysilla. Uuteen ruokavalioon siirtämisen jälkeen jaksottaisessa 

ruokavaliossa ChR2+-hiirten (n = 3) eikä ChR2--hiirten (n = 3) painossa havaittu 

tilastollisesti merkitsevää muutosta viikkojen 1–4 aikana (F = 2,2, df = 3, p = 0,14, η2 = 

0,37). Sitä vastoin jatkuvassa ruokavaliossa sekä ChR2+-hiirten (n = 4) että ChR2--hiirten 

(n = 6) painon muutos oli tilastollisesti merkitsevää jatkuvaan ruokavalioon siirtämisen 

jälkeen (F = 5,5, df = 3, p = 0,005, η2 = 0,41). 

 

 
 

Kuva 13. Hiirten paino tutkimuksen aikana. ChR2+-hiirten (n = 3) ja ChR2--hiirten (n = 

3) painossa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää (p < 0,05) muutosta jaksottaisessa 

ruokavaliossa viikkojen 1–4 aikana (A). Jatkuvassa ruokavaliossa ChR2+-hiirten (n = 4) 

ja ChR2--hiirten (n = 6) painon muutos 1–4 aikana oli tilastollisesti merkitsevää (p = 

0,005) (B). Kummassakaan ruokavaliossa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää (p < 0,05) 

yhdysvaikutusta viikon ja ryhmän välillä. Tulokset analysoitiin kaksisuuntaisella 

toistettujen mittausten varianssianalyysilla. Tulokset esitetty muodossa keskiarvo ± SEM. 

 

 

10 TULOSTEN TARKASTELU 

 

10.1 In vivo optisen aktivaation vaikutus ruoankulutukseen 

 

Tutkimuksessa ei havaittu missään ryhmässä tilastollisesti merkitsevää eroa ChR2+-

hiirten ja ChR2--hiirten välillä tavallisen tai rasvaisen ruoan kulutuksessa in vivo optisen 
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aktivaation aikana. Tämä havainto toistui sekä elimistön energiatasapainon ohjaamassa 

homeostaattisessa ruoankulutuksessa että ahminnan kaltaisessa ruoankulutuksessa. Eroa 

ei myöskään havaittu vedenkulutuksessa, joskin veden punnitsemiseen liittyneen 

epätarkkuuden takia näitä tuloksia on vaikea tulkita. Mantelitumake sisältää hermoratoja, 

joista toiset ovat aktiivisia pelon yhteydessä ja tuottavat välttämiskäyttäytymistä, ja toiset 

aktiivisia palkitsevien ärsykkeiden yhteydessä ja tuottavat lähestymiskäyttäytymistä 

(Janak ja Tye 2015). Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että CeL:n kolinergisten 

hermopäätteiden optinen aktivaation on yhteydessä välttämiskäyttäytymiseen, sillä 

optinen aktivaatio tuottaa koe-eläimillä ehdollista paikka-aversiota (Aitta-Aho ym. 

2018). CeL:n soluista erityisesti PKC-δ--solut ovat aktiivisia pelon yhteydessä, mutta 

PKC-δ+-solujen aktivoituminen vähentää pelkoon ja ahdistukseen viittaavaa 

käyttäytymistä koe-eläimillä (Haubensak ym. 2010). CeL:n PKC-δ--soluihin lukeutuu 

alapopulaatiota, joihin kuuluu muun muassa somatostatiinia ilmentäviä soluja (SOM+-

solut), CRF+-soluja, mutta myös ruokahalua positiivisesti sääteleviä 5-HT2A+-soluja (Li 

ym. 2013; Douglass ym. 2017). Näistä solupopulaatioista PPT:een ja CeL:n välisen 

hermoradan on epäilty vuorovaikuttavan pelon yhteydessä aktiivisten SOM+-solujen 

kanssa, mutta CeL:n solujen elektrofysiologisten ominaisuuksien perusteella on myös 

mahdollista, että in vivo optisen aktivaation vaikutukset voivat kohdistua CeL:n PKC-δ+-

soluihin (Aitta-Aho ym. 2018). PKC-δ+-soluja edellyttävää vaikutusta vastaan puhuu 

kuitenkin se, että CeL:n PKC-δ+-solujen optinen aktivaatio ei tuota ehdollista paikka-

aversiota ja vähentää ahdistuksen kaltaista käyttäytymistä koe-eläimillä (Haubensak ym. 

2010; Cai ym. 2014). Tämän lisäksi PKC-δ+-solujen aktivoituminen tuottaa koe-eläimillä 

muutoksia ruoankulutuksessa. Koska tutkimuksessa ei havaittu in vivo optisen 

aktivaation tuottamaa muutosta ruoankulutuksessa, tulokset näyttäisivät antavan 

lisätukea näkemykselle, että CeL:n kolinergisten hermosolujen in vivo optisen aktivaation 

vaikutukset eivät edellytä PKC-δ+-soluja. Koska CeL:n PKC-δ+- ja PKC-δ--solut ovat 

toisistaan erillisiä solupopulaatioita, havainnot voivat viitata siihen, että CeL:n 

kolinergisten hermopäätteiden optisen aktivaation vaikutukset käyttäytymiseen välittyvät 

pääosin CeL:n PKC-δ--solujen, tai niiden alapopulaatioiden, mahdollisesti SOM+-solujen 

välityksellä (Haubensak ym. 2010; Aitta-Aho ym. 2018). Tämä havainto tulee kuitenkin 

vielä vahvistaa tutkimuksissa, joissa on mahdollista saada käyttäytymisen lisäksi tietoa 

solutason mekanismeista. 
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Lopuksi on myös mahdollista, että CeL:n in vivo optinen aktivaatio vähensi kokeessa 

ruoankulutusta, mutta tätä vaikutusta ei voitu havaita puutteellisen tilastollisen voiman 

takia. Tätä mahdollisuutta on vaikea sulkea pois erityisesti siksi, että tuloksiin liittyi 

kohtalaisen korkeaa hajontaa, mikä todennäköisesti johtui kokeen suorittamiseen 

liittyneistä haasteista. ChR2+-hiiret söivät lähtötasossa vähemmän tavallista 

laboratorioruokaa ja viikolla 2 vähemmän jaksottaisesti tarjolla ollutta rasvaista ruokaa 

verrattuna ChR2--hiiriin. Vaikka tämä ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä, havainto voi 

viitata ruokahalun negatiiviseen säätelyyn. Optisen aktivaation vaikutuksen suuruus oli 

myös suurempaa rasvaisen ruoan ahminnan kaltaisen kulutuksen osalta, mutta tuloksiin 

liittyneen hajonnan takia näitä tuloksia on vaikea tulkita. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

on havaittu, että noin 70 % PPT:sta projisoituvista kolinergisista hermosoluista 

muodostaa synapseja CeL:n hermosolujen kanssa, joille on tyypillistä viivästynyt 

aktiopotentiaalin laukeaminen depolarisaation jälkeen (Aitta-Aho ym. 2018). Valtaosa 

CeL:n PKC-δ+-soluista ovat elektrofysiologisilta ominaisuuksiltaan tämän tyyppisiä 

soluja ja näiden solujen aktivoituminen vähentää ruoankulutusta koe-elämillä 

(Haubensak ym. 2010; Cai ym. 2014). Näin ollen in vivo optisen aktivaation mahdollinen 

ruokahalua vähentävä vaikutus voisi selittyä CeL:n PKC-δ+-solujen aktivoitumisella.  

Tämän selitysmallin perusteella on kuitenkin vaikea selittää havaintoja siitä, että CeL:n 

PKC-δ+-solujen ja kolinergisten solujen optinen aktivaatio näyttää tuottavan vastakkaisia 

käyttäytymiseen liittyviä vaikutuksia. Nykytiedon valossa mahdollisen ruokahalua 

vähentävän mekanismin selittäminen ei siis liene mahdollista. Huomionarvoista on 

kuitenkin se, että CeL:n kolinergisten hermosolujen hermoyhteyksiä CeL:ssa, ja ennen 

kaikkea CeL:n sisäisen hermoverkon toimintaa ei tunneta riittävän hyvin, jotta 

ruokahalua vähentävää mekanismia voitaisiin välttämättä sulkea pois. Esimerkiksi on 

viiteitä siitä, että CeL:n PKC-δ+-soluista eri alapopulaatiot säätelevät ruokahalua ja 

pelkoa (Cai ym. 2014). Näin ollen on mahdollista, että optisen aktivaation vaikutukset 

kohdistuvat vain joihinkin CeL:n PKC-δ+-soluista. Toisaalta on myös mahdollista, että 

CeL:n kolinergisten hermosolujen optinen aktivaatio aktivoi samanaikaisesti useita eri 

solutyyppejä CeL:ssa ja näiden yhteisvaikutus tuottaa havaitut tulokset. Esimerkiksi 

aivokuorella sijaitsevasta aivosaaresta saapuu voimakkuudelta yhtä suuria kiihdyttäviä 

hermoyhteyksiä sekä negatiivisesti ruokahalua sääteleviin CeL:n PKC-δ+-soluihin että 

positiivisesti sääteleviin 5-HT2A+-soluihin, mutta hermovälityksen yhteisvaikutus on 
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tästä huolimatta koe-eläimillä ruokahalua vähentävä (Zhang-Molina ym. 2020). Näin 

ollen havaintojen perusteella ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että in vivo optisen 

aktivaation vaikutukset kohdistuvat CeL:ssa käyttäytymisen kannalta vastakkaisia 

vaikutuksia tuottaviin soluryhmiin ja tämä yhteisvaikutus vähentää ruokahalua, mutta 

lisää välttämiseen liittyvää käyttäytymistä koe-eläimillä. 

 

10.2 Asetyylikoliinin antagonistien annostelu 

 

Kokeellisessa osassa pyrittiin myös selvittämään, mikäli optisen aktivaation mahdolliset 

vaikutukset ruoankulutukseen ovat riippuvaisia asetyylikoliinireseptorien 

aktivoitumisesta CeL:ssa. Tämän tutkimista varten koe-eläimille annosteltiin ennen 

ruoankulutuksen mittaamista intraperitoneaalisesti asetyylikoliinin nikotiini- tai 

muskariinireseptorien antagonisteja viikoilla 3 ja 4. Mikäli optisen aktivaation 

vaikutukset riippuisivat CeL:n asetyylikoliinireseptoreista, niiden voitaisiin odottaa 

olevan kumottavissa asetyylikoliinin antagonisteilla. Tuloksien perusteella ei kuitenkaan 

ollut mahdollista arvioida mekamyyliamiinin tai skopolamiinin optiseen aktivaatioon 

kohdistuvia vaikutuksia, sillä viikoilla 1 ja 2 ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa 

ruoankulutuksessa. Aikaisempien havaintojen perusteella on kuitenkin todennäköistä, 

että CeL:n kolinergisten hermopäätteiden optisen aktivaation vaikutukset eivät edellytä 

CeL:n asetyylikoliinireseptoreita. PPT:sta CeL:aan projisoituvan kolinergisen 

hermoradan in vivo optisen aktivaation on nimittäin havaittu aktivoivan CeL:n soluja 

AMPA- ja NMDA-reseptoreiden välityksellä, mikä viittaa siihen, että optinen aktivaatio 

johtaa glutamaatin vapautumiseen CeL:ssa (Aitta-Aho ym. 2018). Tätä aikaisempaa 

havaintoa ei voitu kuitenkaan luotettavasti vahvistaa kokeellisessa osassa johtuen optisen 

aktivaation vaikutuksen puutteesta viikoilla 1 ja 2.  PTT:n ja CeL:n välisen kolinergisen 

hermoradan toimintaa välittäjäainetasolla ei kuitenkaan tunneta vielä kovin tarkasti. 

Hermoradan toiminnan on epäilty edellyttävän sekä glutamaatin että asetyylikoliinin 

vapautumista riippuen sijainnista joko CeL:ssa tai aksonien alkupäässä PPT:ssa (Aitta-

Aho ym. 2018). Tähän viittaa se, että asetyylikoliinin antagonistit estävät in vivo optisen 

aktivaation tuottamaa depolarisaatiota PPT:ssa, mutta tätä vaikutusta ei havaita CeL:ssa. 

Tällaisesta ei-kolinergisesta hermovälityksestä asetyylikoliinin merkkiaineita 

ilmentävissä soluissa on aikaisempia esimerkkejä, sillä joidenkin kolinergisten 
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hermosolujen on havaittu vapauttavan asetyylikoliinin lisäksi myös glutamaattia (Ren 

ym. 2011). PPT-tumakkeen kolinergisten solujen osalta havainnot tästä ovat kuitenkin 

vielä osin ristiriitaisia, sillä PPT:een solujen tiedetään ilmentävän asetyylikoliinin lisäksi 

glutamaatin ja GABAn merkkiaineita, mutta ilmentyminen vaikuttaa ainakin joidenkin 

havaintojen perusteella tapahtuvan toisistaan erillisissä solupopulaatioissa (Wang ja 

Morales 2009). Havainnot mahdollisesta kolinergisesta mekanismista PPT:een solujen 

aktivoitumisessa tehtiin myös asetyylikoliinin anatagonistien intraperitoneaalisen 

annostelun aikana, minkä takia mahdollisten systeemisten vaikutusten merkitystä 

tuloksiin ei voida sulkea pois (Aitta-Aho ym. 2018). Näin ollen nykytiedon valossa on 

liian aikaista tehdä johtopäätöksiä, mikäli PPT:een ja CeL:n välisen kolinergisen radan 

toimintaan liittyy useiden eri välittäjäaineiden vapautumista samasta hermosolusta. 

 

10.3 Tutkimukset rajoitukset 

 

Pro gradu –tutkielman kokeelliseen osaan liittyi myös rajoituksia, joista johtuen 

havaintojen luotettavuuteen on suhtauduttava varauksella. Ensinnäkin tutkimukseen 

tarvittavaa otoskokoa ei estimoitu ennen kokeiden aloittamista eikä koe-eläimiä 

satunnaistettu tutkimusryhmiin. Tämän lisäksi kokeiden aikana kuolleet koe-eläimet 

johtivat loppuanalyyseissa epätasaisiin vertailuryhmiin. Näistä seikoista johtuen etenkään 

hiirten painosta ja sukupuolesta mahdollisesti johtuvaa vinoumaa tuloksissa ei voida 

sulkea pois. Näistä tekijöistä hiirten painon vaikutusta tuloksiin voidaan pitää 

epätodennäköisenä, sillä painon vaihtelu vertailuryhmien välillä oli kohtalaisen pientä. 

Sitä vastoin uros- ja naarashiiret jakautuivat epätasaisesti tutkimusryhmien välillä. 

Naarashiirten suhteellinen osuus ChR2+-hiirissä oli pienempi verrattuna ChR2--hiiriin 

homeostaattisen ruoankulutuksen mittaamisen aikana, mutta suurempi rasvaisen ruoan 

ahminnan kaltaisen kulutuksen mittaamisen aikana. Naarashiirten ruoankulutuksen on 

joissakin tutkimuksissa havaittu olevan valoisan jakson aikana suurempaa kuin 

uroshiirillä (Chen ym. 2015). Näin ollen naarashiirten korkeampi suhteellinen osuus 

ChR2--hiirissä on voinut tuottaa vinoumaa tuloksiin erityisesti viikolla 1, ja korostanut 

ChR2--hiirten ruoankulutusta suhteessa ChR2+-hiirten ruoankulutukseen. Sukupuolen 

vaikutusta ahminnan kaltaiseen ruoankulutukseen hiirillä ei vielä tarkasti tunneta. Painon 
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ja sukupuolen lisäksi yksi vaihtelun lähde tuloksissa on voinut myös olla hiirten ikä, sillä 

kokeiden alkaessa hiiret olivat 7–17 kuukauden ikäisiä. 

 

Vertailuryhmien epätasaisuuden lisäksi kokeiden aikana käytetty annostelureitti on 

voinut vaikuttaa tuloksiin. Tämä puolesta puhuu se, että joillakin hiirillä havaittiin kipuun 

viittaavaa käyttäytymistä intraperitoneaalisen annostelun jälkeen. Näin ollen on 

mahdollista, että pistopaikan kipu on voinut vaikuttaa ruoankulutukseen kokeen aikana. 

On kuitenkin epätodennäköistä, että tämä on vaikuttanut viikkojen 1 ja 2 tuloksiin, jolloin 

hiirille annosteltiin vain vehikkeliä, sillä pistopaikan kipu näytti liittyvän toistuvaan 

intraperitoneaaliseen annosteluun ja oli ilmeistä vain viikoilla 3 ja 4. Tämän lisäksi ruoan 

ja veden punnitsemiseen liittyi epätarkkuutta.  Kokeen aikana käytetyt juomapullot olivat 

alttiita veden läikkymiselle kokeen aikana. Kokeen aikana havaittiin myös, 

todennäköisesti tutkimushuoneen ilmankosteudesta aiheutuvaa, vaihtelua ruokapellettien 

painossa. Tämä ilmeni negatiivisina (keskimäärin -0,027 g) mittaustuloksina 

punnitsemisen aikana. Poikkeavia arvoja havaittiin vain tavallisen ruoan punnitsemisen 

aikana. Vaikutusta tuloksien luotettavuuteen voidaan kuitenkin pitää epätodennäköisenä, 

sillä mikäli vaihtelu johtui ilmankosteudesta, sen voidaan olettaa vaikuttaneen 

systemaattisesti kaikkiin mittaustuloksiin vertailuryhmien välillä. On kuitenkin 

mahdollista, että vaikutus on korostunut etenkin tuloksissa, joissa hiiret söivät ruokaa 

vain vähäisiä määriä. Punnitsemiseen liittynyttä epätarkkuutta on todennäköisesti 

edelleen korostanut optogeneettisesta menetelmästä johtunut lyhyehkö 60 min 

mittausaika. Esimerkiksi jaksottaisessa ruokavaliossa viikoilla 3–4 osa hiiristä ei syönyt 

mitattavaa määrää tavallista ruokaa 60 min aikana. Lopuksi aivoleikkeitä tarkasteltaessa 

ei voitu varmistaa virusinjektioiden onnistumista PPT-tumakkeessa. On kuitenkin 

epätodennäköistä, että PPT-tumakkeeseen tehty virusinjektio olisi epäonnistunut, sillä 

aivoleikkeitä tutkittaessa CeL:ssa havaittiin voimakas fluoresenssi. 

 

 

11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Pro gradu -tutkielman kokeellisessa osassa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää in vivo 

optisen aktivaation vaikutusta ruoankulutukseen C57BL/6N -hiirillä. Näin ollen yhdessä 
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aikaisempien havaintojen kanssa tulokset viittaavaan siihen, että in vivo optinen 

aktivaatio säätelee hiirillä opittua välttämiskäyttäytymistä, mutta ei tuota muutoksia 

ruoankulutuksessa (Aitta-Aho ym. 2018). CeL:n solujen elektrofysiologisten 

ominaisuuksien perusteella PPT:een kolinergisten hermosolujen on epäilty muodostavan 

synapseja CeL:n PKC-δ+-solujen tai SOM+-solujen kanssa. Tulokset näyttäisivät siten 

myös viittaavaan siihen, että in vivo optisen aktivaation vaikutukset eivät edellytä CeL:n 

PKC-δ+-soluja, sillä poiketen tuloksista ja aikaisemmista havainnoista CeL:n PKC-δ+-

solujen in vivo optinen aktivaatio ei tuota ehdollista paikka-aversiota, mutta tuottaa 

muutoksia ruoankulutuksessa (Cai ym. 2014). Mikäli CeL:n kolinergisten 

hermopäätteiden optinen aktivaatio aktivoi CeL:n PKC-δ--soluja, ja mikäli nämä ovat 

CeL:n SOM+-soluja, tulisi kuitenkin vahvistaa tarkemmissa tutkimuksissa. Kokeellisen 

osan tavoite oli myös tutkia, riippuvatko in vivo optisen aktivaation vaikutukset CeL:n 

asetyylikoliinireseptoreista. Asetyylikoliinin nikotiini- tai muskariinireseptoreiden 

salpaamisen vaikutusta ei voitu kuitenkaan tuloksien perusteella arvioida, sillä optisella 

aktivaatiolla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää vaikutusta ruoankulutukseen. 

Aikaisemmat havainnot kuitenkin viittaavat siihen, että CeL:n kolinergisten 

hermosolujen optinen aktivaatio lisää glutamaatin vapautumista CeL:ssa ilman 

vaikutuksia asetyylikoliinireseptoreihin (Aitta-Aho ym. 2018). PPT:sta CeL:aan 

projisoituvan hermoradan toiminta vaati kuitenkin tarkempia tutkimuksia. Avoimia 

kysymyksiä liittyy etenkin siihen, välittyvätkö tämän näennäisesti kolinergisen 

hermoradan aktivoitumisen vaikutukset vain glutamaatin välityksellä vai mahdollisesti 

usean eri välittäjäaineen vapautumisella samasta hermosolusta. Lopuksi tutkimukseen 

liittyi rajoituksia, joiden takia tuloksien luotettavuuteen on suhtauduttava varauksella. 

Nämä rajoitukset liittyivät erityisesti epätasaisiin vertailuryhmiin tutkimuksessa. Tästä 

johtuen ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että vaikutusta ruoankulutukseen ei havaittu 

johtuen puutteellisesta tilastollisesta voimasta. Näin ollen havaitut tulokset tulisi toistaa, 

jotta PPT:een ja CeL:n välisen hermoradan merkityksestä ruokahalun säätelylle voitaisiin 

vetää lopullisia johtopäätöksiä. 
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