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1. Johdanto 

Tunnehormonit ovat monipuolinen joukko aivoissa, hermostossa ja kudoksissa toimivia 

välittäjäaineita. Ne vaikuttavat monella tavalla yksilön fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin 

ja ylläpitävät useita normaaleja elintoimintoja. Tunnehormoneilla on tärkeä tehtävä aivoissa 

ja ne vaikuttavat suuresti yksilön persoonaan, käytökseen, motivaatioon, mielialaan ja 

tunteisiin. Ne aiheuttavat esimerkiksi innostumisen, ilon, surun, ja vihan tunteita. Nämä 

hormonit tunnetaan myös mielihyvähormoneina, koska ne saavat erittyessään aikaan 

mielihyvän ja mieltymyksen tunteet. Ne myös ohjaavat meidän käytöstämme ja saavat meidät 

tekemään nautintoa aiheuttavia asioita ja hakeutumaan nautintoa aiheuttaviin tilanteisiin. 

Mielihyvähormoneja erittyy monissa tilanteissa, esimerkiksi syödessä, rakastuessa ja seksin 

aikana, mikä ohjaa ja motivoi toistamaan näitä asioita uudestaan. Mielihyvällä on siis tärkeä 

merkitys elämän ja evoluution kannalta, sillä se motivoi meitä lisääntymään ja pitämään 

itsestämme ja toisistamme huolta. Mielihyvähormoneja erittyy paljon myös arkipäiväisissä 

tilanteissa. Nauraminen, liikunta, musiikin kuuntelu ja lempisarjan tai -elokuvan katselu 

saavat aikaan mielihyvähormoneiden erittymistä. Mieltymyksen ja mielihyvän tunteet ovat 

hyvin moninaisia ja yksilöllisiä eivätkä kaikki koe nautintoa läheskään samoista asioista. 

Tärkeää on kuitenkin se, että hyvän olon tunteet pitävät meidät terveinä ja tekevät elämästä 

mielekästä. 

Tunnehormonien toimintamekanismit ovat vielä suureksi osaksi epäselviä ja on epävarmaa, 

mitkä hormonit lopulta aiheuttavat mitkäkin tunnereaktiot. Mahdollista on myös se, että 

yksittäiset hormonit eivät suoraan aiheuta tiettyjä tunteita vaan tunteet ja mielihyvä ovat 

monen tekijän ja hormonin summa. Tunnehormonien aivokemialliset toimintamekanismit 

ovat hyvin monimutkaisia ja hankalasti tutkittavia. Mielihyvää aikaan saavia mekanismeja on 

selvitetty paljon huumausaineiden vaikutuksia tutkittaessa, mikä selittää 

mielihyväreseptoreiden huumausaineisiin viittaavat nimet, kun puhutaan esimerkiksi opioidi- 

tai kannabinoidireseptoreista. Tunnehormoneita on tutkittu myös aivotoiminnan häiriöiden ja 

psyyken sairauksien, kuten ADHD:n, masennuksen ja skitsofrenian kautta. Tutkimusta 

tehdään sairauksien paremman ymmärtämisen ja hoitamisen kannalta. Hoitamista pyritään 

tehostamaan ja spesifioimaan, sillä itse sairauksien tai lääkkeiden toimintatavat eivät laajalti 

ole tiedossa. Tutkimuksella pyritään selvittämään, mitkä hormonit ovat vastuussa mistäkin 

sairaudesta tai häiriöstä. 
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Dopamiini, serotoniini, oksitosiini, endorfiinit ja endokannabinoidit ovat tunne- ja 

mielihyvähormoneja, jotka kaikki vaikuttavat eri tavalla eri osissa aivoja. Aivoissa on eri 

alueista koostuva limbinen järjestelmä, jonne suurin osa tunnehormonien toiminnasta ja 

reseptoreista on saatu paikannettua.  

Dopamiini on mielihyvähormoni, jonka vaikutukset ovat todella kokonaisvaltaisia. Dopamiini 

ohjaa vahvasti yksilön halua ja motivaatiota asioiden tekemiseen. Se huolehtii tunnemuistista 

ja mielihyvän avulla saa meidät jatkamaan ja ylläpitämään miellyttäviä ja palkitsevia tapoja ja 

toimintoja.  

Serotoniini vaikuttaa mielialaan, ruokahaluun, vireystilaan ja seksuaaliseen halukkuuteen. 

Näistä syistä sillä on voimakas vaikutus yksilön fyysiseen hyvinvointiin, ja täten myös suuri 

efekti psyykkiseen hyvinvointiin. Serotoniinin puutteen uskotaan aiheuttavan esimerkiksi 

masennusta ja kroonista väsymystä. 

Oksitosiini tunnetaan rakkaus- ja luottamushormonina, jolla on tärkeä tehtävä 

kiintymyssuhteiden muodostuksessa ja ylläpidossa. Oksitosiinin tärkeimmäksi vaikutukseksi 

nähdään yleensä sen merkitys vanhemman ja lapsen välisen suhteen muodostuksessa. 

Oksitosiinia erittyy varsinkin synnyttäneellä äidillä ja oksitosiinin eritys saa aikaan maidon 

tuotannon. Sitä erittyy runsaasti imetyksen aikana, mikä vahvistaa äidin ja vauvan suhdetta. 

Oksitosiini vaikuttaa myös parinmuodotukseen ja saa aikaan pitkäaikaisempaa ja pysyvämpää 

sitoutumista valittuun kumppaniin.  

Endorfiinit ovat opioidireseptoreihin sitoutuvia hormoneja, joiden pääasiallinen tehtävä on 

kipuviestien estäminen ja niiden korvaaminen mielihyvän tunteilla. Monet aistiärsykkeet 

lisäävät niiden tuotantoa ja endorfiineja voi erittyä hyvin arkipäiväisissä tilanteissa. 

Endokannabinoidit ovat kannabinoidireseptoreihin sitoutuvia hormoneja, jotka aiheuttavat 

lyhytaikaista ja pitkäaikaista mielihyvää. Niiden järjestelmällä on myös tärkeä ylläpitävä ja 

hallinoiva vaikutus muihin mielihyvähormoneihin, mikä aktivoi ja inhiboi niiden tuotantoa ja 

toimintaa. 

Tämä tutkielma perehtyy näihin tunne- ja mielihyvähormoneihin, niiden toimintaan ja 

vaikutuksiin. Tarkastelun kohteena ovat dopamiini ja endokannabinoidit, sillä niiden 

vaikutukset ovat aivoissa kokonaisvaltaisimpia ja niiden järjestelmät hallitsevat muidenkin 

mielihyvähormoneiden toimintaa. 
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2. G-proteiinikytkentäiset reseptorit 

 
G-proteiinikytkentäiset reseptorit (GPCR) ovat solukalvon läpäiseviä reseptoreita, jotka 

kytkeytyvät solun sisäpuolella G-proteiineihin. GPCR:t läpäisevät solujen 

kaksoislipidikalvoston seitsemällä α-kierteellä, N-terminaalin ollessa solun ulkopuolella ja C-

terminaalin solun sisäpuolella. Ligandit, kuten välittäjäaineet, sitoutuvat solun ulkopuolella 

GPCR:iin. Tämä saa aikaan konformaation muutoksen GPCR:ssa, mikä saa reseptorin G-

proteiinin irtoamaan. Yksittäinen GPCR voi aktivoida vuorotellen useamman G-proteiinin. 

Tämä loppuu vasta, kun reseptoriin kiinnittynyt agonisti irtoaa. Nämä G-proteiinit ovat 

tärkeitä signaalimolekyylejä ja vaikuttavat niille ominaisiin entsyymeihin ja ionikanaviin, ja 

siitä edelleen solun toimintoihin. Tarkemmin reseptoreiden toiminta esitellään kuvassa 1. 

Seuraavaksi käsiteltävät tunnehormonit ovat GPC-reseptoreihin kytkeytyviä agonisteja, joten 

niiden toiminnan ymmärtäminen on tärkeää hormonien vaikutusten ymmärtämisen kannalta. 

(Rogers, 2013) 

 

Kuva 1. Solukalvoon kiinnittynyt GPCR, johon solukalvon sisäpuolella kiinnittyneenä Gα- ja 

Gβγ-proteiinialayksiköt. Yläkuvassa Gα-alayksikköön kiinnittyneenä puriininukleotidi GDP 

eli guanosiinidifosfaatti. Oikeassa kuvassa ligandi eli agonisti kiinnittyy GPC-reseptoriin ja 

GDP korvataan GTP:lla eli guanosiinitrifosfaatilla. Alakuvassa Gα- ja Gβγ-proteiinit ovat 

irronneet ja kiinnittyneet esimerkiksi entsyymiin, mikä joko lisää tai vähentää sen toimintaa. 

Tässä kohtaa G-proteiinit ovat aktiivisia ja lähettävät aktiivisesti signaaleja soluun. 

Vasemmassa kuvassa GTPaasi aktivoituu ja siihen kiinnittyy signaloinnin säätelijä, mikä saa 

aikaan GTP:n defosforyloinnin GDP:ksi eli fosfaattiosa irtoaa GTP:sta. Agonisti irtoaa G-

proteiinista ja G-proteiinit palaavat trimeerimuotoonsa. (Kuva: Wikimedia Commons, 2010) 



6 
 

3. Mielihyvähormonit 

 
Mielihyvähormonit ovat monipuolinen joukko kehon välittäjäaineita, joilla tiedetään olevan 

monia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia. Alla olevassa taulukossa I esitellään hormonien 

toimintaa ja vaikutuksia yleisesti kehon eri osissa. 

 

Taulukko I. Mielihyvähormoneiden toimintoja, vaikutuksia ja niiden sijainti elimistössä 

(Cleveland Clinic; Your Hormones; Healthline; Hillard, C., 2018; Lu, H. C., & Mackie, K., 

2016)  

 Toiminnot ja vaikutus Sijainti 

 - Nostaa ja laskee cAMP:n 

määrää soluissa 

Keskushermosto 

 - Inhiboi noradrenaliinin 

eritystä 

- Laajentaa verisuonia 

Verisuonet 

 - Nostaa natriumin eritystä ja 

virtsantuotantoa 

Munuaiset 

Dopamiini - Laskee insuliinituotantoa Haima 

 - Vähentää 

ruoansulatusjärjestelmän 

liikkuvuutta 

- Suojelee suoliston limakalvoja 

Ruoansulatusjärjestelmä 

 - Laskee lymfosyyttien 

aktiivisuutta 

Immuunijärjestelmä 

 - Säätelee suoliston liikkeitä Enterokromaffiinisolut 

(suolisto) 

 - Toimii agonistina muille 

lymfosyyteille agitaatiossa ja 

verisuonten supistuessa 

Lymfosyytit (verisuonisto) 

Serotoniini - Säätelee mielialaa, ruokahalua 

ja unta 

- Vaikuttaa muistiin ja 

oppimiseen 

Aivorunko (keskushermosto) 

 - Varastoi ja vapauttaa 

hermopäätteisiin 

kosketusreaktiosta 

Merkelin solut (iho) 

 - Säätelee makuaistia Makureseptorisolut (kieli) 

 - Synteesi 

- Vähentää ruokahalua 

Hypotalamus (aivot) 

 - Eritys muualle kehoon Aivolisäkkeen takalohko 

 - Säätelee pelon ja ahdistuksen 

tunteita 

Mantelitumake (aivot) 

 - Osallistuu prostaglandiini 

F2α:n synteesiin, joka aiheuttaa 

keltarauhasen surkastumisen 

ja käynnistää synnytyksen 

Keltarauhanen (munasarjat) 
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 - Kulkee istukan kautta sikiön 

aivoihin ja vähentää alttiutta 

hypoksialle synnytyksen 

ajaksi 

Istukka 

Oksitosiini - Aiheuttaa maidon eritystä Maitorauhaset 

 - Oksitosiinin synteesi Leydigin solut (kivekset) 

 - Edesauttaa tappisolujen ja 

verkkokalvon 

pigmenttiepiteelin 

kommunikointia 

Verkkokalvo 

 - Heikentää kortikosteroidien, 

adrenaliinin ja noradrenaliinin 

vaikutuksia 

- Vähentää kroonista 

stressireaktiota 

Lisämunuainen 

 - Säätelee tulehdusreaktiota 

vähentämällä tiettyjä 

sytokiineja 

Kateenkorva 

 - Lisää glukoosin, glukagonin ja 

insuliinin eritystä vereen 

Haima 

 - Pitoisuus plasmassa nousee 

seksuaalisen stimulaation ja 

orgasmin aikana 

Plasma (verisuonet) 

 - Toimii antidiureettina ja lisää 

natriumin eritystä 

Munuaiset 

 - Synteesi Aivolisäke 

 - Estävät kipuviestien välitystä Ääreishermosto 

Endorfiinit - Estävät kipuviestien välitystä 

- Aiheuttavat mielihyvää 

nostamalla dopamiinin 

tuotantoa 

- Vähentää stressiä 

- Ylläpitää homeostaasia 

Keskushermosto 

 - Synteesi Postsynaptiset hermosolut 

 - Vaikuttaa lämmönsäätelyyn 

- Lisää ruokahalua 

- Vähentää leptiinin eritystä ja 

heikentää syömisen säätelyä 

Hypotalamus 

 - Vähentää luteinisoivan 

hormonin (LH) ja prolaktiinin 

eritystä 

Aivolisäkkeen etulohko 

 - Lisää syömistä ja syödyn 

ruoan määrää 

- Lyhentää ruokailuvälejä 

Limbinen aivokuori 

Endokannabinoidit - Laajentaa verisuonia 

- Nostaa ja laskee verenpainetta 

- Hypotensio 

- Lisää tulehduskipulääkkeiden 

vaikutusta 

Verenkierto 
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 - Nostaa ja laskee sydämen 

sykettä (takykardia ja 

bradykardia) 

Sydän 

 - Säätely 

- Aiheuttaa mielihyvää 

nostamalla dopamiini- ja 

serotoniinpitoisuuksia 

Keskushermosto 

 - Säätely Ääreishermosto 

 - Helpottaa pahoinvointia ja 

ruoansulatuskanavan 

sairauksia 

Ruoansulatuskanava 

 

 

3.1. Dopamiini ja sen reseptorit 
 

Dopamiini on aivojen hypotalamuksen tyvitumakkeissa syntetisoitava hermoston 

välittäjäaine, joka kuuluu katekoliamiineihin ja fenetyyliamiineihin. Se syntetisoidaan 

aivoissa ja munuaisissa syntyvästä L-DOPA:sta. Dopamiini aiheuttaa mielihyvää ja osallistuu 

tunteiden säätelyyn. Aivoissa on monia dopamiinin reaktioreittejä, joilla on iso tehtävä 

motivaatioon pohjautuvassa käytöksessä. Dopamiinitasot nousevat aivoissa ihmisen 

odottaessa palkkiota jostain. Dopamiinijärjestelmän häiriöt voivat aiheuttaa monia 

hermostollisia sairauksia ja oireyhtymiä, esim. Parkinsonin tauti, skitsofrenia ja ADHD. 

Nisäkkäillä on tunnistettu viisi erilaista dopamiinireseptorien alaluokkaa, jotka kaikki toimivat 

GPCR:n avulla. Kaksi D1:n kaltaista reseptoria (D1 ja D5) yhdistyvät G-proteiini Gs:n kanssa 

ja aktivoivat adenylyylisyklaasin. Muut reseptorit kuuluvat D2:n kaltaiseen alaluokkaan (D2. 

D3, ja D4) ja ovat GPCR:n prototyyppejä, jotka inhiboivat adenylyylisyklaasia ja aktivoivat 

K+-kanavia. D1- ja D5-reseptorit ovat intronittomia, monien muiden GPCR:den tapaan, mutta 

on olemassa D5:n pseudogeenejä. D2- ja D3-reseptorit vaihtelevat tietyissä kudoksissa ja 

lajeissa ja ihmisen D4–reseptorigeenissä esiintyy mittavaa polymorfista muuntelua. Kuva 2 

esittelee dopamiinireseptorin rakennetta. (Beaulieu & Gainetdinov, 2011; Missale et. al., 

1998; Wolfram, S., 1998) 
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Kuva 2. Dopamiini-reseptorin rakenne. Esillä D1:n kaltainen reseptori. D2:n kaltaisissa 

reseptoreissa on lyhyempi COOH-pään häntä ja suurempi kolmas solunsisäinen silmukka. 

Dopamiinin sitomiseen osallistuvat aminohapot näkyvät kuvassa transmembraanidomeenien 

sisällä. Mahdolliset fosforylaatiokohdat, merkitty kirjaimella P kuvassa, esiintyvät 

kolmannessa solunsisäisessä silmukassa ja COOH-päässä. Mahdolliset glykolysaatiokohdat, 

merkitty kirjaimella Y kuvassa, esiintyvät NH2-päässä. E1-E3 ovat solunulkoisia silmukoita, 

1–7 ovat transmembraanidomeeneja ja I2-I3 ovat solunsisäisiä silmukoita. Kuva ja teksti: 

(Missale et. al. 1998) 

 

Aivojen dopamiinireseptoreista D1-reseptoria esiintyy kaikkein laajimmin ja eniten. D1-

reseptoreiden mRNA:ta on löydetty monelta alueelta kuten striatumista, accumbens-

tumakkeesta ja olfaktorisesta tuberkkelista. Myös limbisessä systeemissä, hypotalamuksessa 

ja talamuksessa esiintyy D1-reseptoreita. D2-reseptoreita sijaitsee myös monessa aivojen 

osissa ja sen mRNA:ta on löydetty pihtipoimusta, prefrontaalisesta-, entorinaalisesta- ja 

ohimojen aivokuoresta. Reseptoreiden mRNA:ta esiintyy myös aivojen keskikohdan, 

amygdalan ja hippokampuksen jyvässoluissa. Sitä löytyy lisäksi hypotalamuksesta, substantia 

nigra pars compactasta, ja ventral tegmental –alueelta, jossa se ekspressoituu dopaminergisissa 

neuroneissa. Alhaisia tasoja D4-reseptoreiden mRNA:ta on löydetty tyvitumakkeesta. 

Korkean ekspression alueita ovat etuaivokuori, amygdala, hippokampus, hypotalamus ja 

keskiaivot. (Beaulieu & Gainetdinov, 2011; Missale et. al., 1998; Wolfram, S., 1998) 
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Aivojen mesolimbinen dopamiinijärjestelmä on keskeisesti vastuussa positiivisesta 

vahvistamisesta ja palkitsemisesta. Palkitsemismekanismi tapahtuu keskiaivoista etuaivojen 

striatumin alaosan accumbens-tumakkeeseen johtuvalla dopamiinin hermoradalla. 

Positiivinen vahvistaminen tapahtuu mesolimbisen dopamiinijärjestelmän aktivoituessa, kun 

keskiaivojen ventraalisen tegmentumin alueelta lähtevä hermorata lähettää aksoneita 

accumbens-tumakkeeseen ja mantelitumakkeeseen (amygdala). Mielihyvä, lähteestä 

riippumatta, aktivoi dopamiinineuroneja, jotka saavat aikaan dopamiinin vapautumisen 

hermopäätteistä accumbens-tumakkeen synapsirakoihin. Dopamiinijärjestelmän 

aktivoituminen on tärkeää, sillä se tukee elintärkeitä toimintoja kuten ruokailua ja 

lisääntymistä. Näitä toimintoja ylläpitävät molemmat, D1- ja D2-reseptorit, agonistien 

stimuloidessa ja antagonistien inhiboidessa toimintaa. Dopamiini vaikuttaa myös moniin 

muihin tärkeisiin toimintoihin, kuten mesolimbisessä otsalohkossa vaikuttavalla dopamiinilla 

on rooli lukemisessa ja muistin toiminnassa. D1- ja D2-reseptorit osallistuvat näiden 

vaikutusten säätelyyn. Eläinkokeissa on todettu aivojen eri osien dopamiinireseptoreiden 

vaikuttavan muistin toimintaan eri tavoin. Hippokampuksessa D1- ja D2-reseptoreiden 

aktivointi parantaa työmuistia vaativien tehtävien oppimista ja ylläpitoa, ja etuaivolohkossa 

reseptorit parantavat suoriutumista työmuistia vaativissa tehtävissä. D3- ja D4-reseptorien 

vaikutukset ovat vielä laajalti tuntemattomia. Niitä tiedetään esiintyvän eniten limbisessä 

järjestelmässä ja aivokuoren alueella, jotka vaikuttavat kognition(tajunnan) ja tunnetilojen 

säätelyyn. (Beaulieu & Gainetdinov, 2011; Missale et. al., 1998; Wolfram, S., 1998) 

4. Endokannabinoidit 

 
4.1. Endokannabinoidireseptorit 
 

Kannabinoidireseptorit CB1 ja CB2 ovat molemmat seitsemän solukalvon läpäisevän 

(transmembraani) domeenin omaavia G-proteiinikytkennäisiä reseptoreita (GPCR). CB1- ja 

CB2-reseptoreita esiintyy monissa eri soluissa ja niillä on monia eri tehtäviä. CB1-reseptoreita 

esiintyy runsaasti keskushermostossa ja CB2-reseptoreita taas pääasiassa 

immuunijärjestelmässä. CB1-reseptoreita löytyy pääasiassa keskus- ja ääreishermoston 

neuroneiden päätteistä, joissa ne yleensä inhiboivat monien eri kiihdyttävien ja inhiboivien 

välittäjäaineiden jatkuvaa vapautumista. CB1-reseptorit ovat kaikista suurimmassa määrin 

esiintyvä GPC-reseptoreiden luokka keskushermostossa. Ne ovat jakautuneet 

keskushermostossa monille alueille siten, että niiden aktivoituminen voi vaikuttaa kognitioon, 

muistiin ja liikuntakyvyn hallintaan sekä aiheuttaa kyvyttömyyttä aistia kipua (analgesia). 

CB1-reseptoreita esiintyy runsaasti limbisen systeemin päärakenteissa (hippokampus, 
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amygdalan basolateraalinen osa) ja läheisesti linkittyvässä osassa (etuotsalohko). Näissä 

limbisissä alueissa CB1-reseptoria ekspressoituu hyvin suuressa määrin 

kolekystokiniinipositiivisissa GABAnergisissa välineuroneissa ja kohtalaisessa määrin 

glutamatergisissa päätteissä. CB1-reseptoreita on havaittu myös serotonergisissa, 

noradrenergisissa ja dopaminergisissa päätteissä. (Pertwee et. al., 2010; Howlett et. al., 2002; 

Kano et. al., 2009) 

CB1-reseptorit ovat tärkeässä roolissa limbisen järjestelmän synaptisten viestien säätelyssä 

endokannabinoidien signaloinnissa. CB1-reseptorit sitoutuvat Gi- ja Go-ryhmien 

proteiineihin, joilla on suuria vaikutuksia hermoston toimintaan. Nämä proteiinit inhiboivat 

adenyylisyklaasin aktiivisuutta, aktivoivat kaliumkanavia ja inhiboivat jänniteportillisia 

kalsiumkanavia.  Eläimistä ja ihmisistä on löydetty vahvoja todisteita endokannabinoidien 

vaikutuksesta kognitiivisiin prosesseihin. Ne osallistuvat suuresti tunnemuistiprosessien 

säätelyyn; muistojen luontiin, vahvistumiseen, esille nousuun ja häviämiseen. 

Endokannabinoidijärjestelmä vaikuttaa muistin toimintaan eri tavalla riippuen yksilön stressi- 

ja kiihtymystasosta. Se toimii tasoittavana tekijänä ympäristötekijöiden ja stressin 

vaikutuksille kognitiivisissa toiminnoissa. CB1-reseptoreiden runsas lukumäärä 

keskushermostossa kertoo sen olevan pääasiallisessa vastuussa eri kannabinoidien 

psykoaktiivisista vaikutuksista ja endokannabinoidien fysiologisista vaikutuksista. CB1-

reseptorit ovat vastuussa lähes kaikista Δ9-THC:n ja muiden kannabinoidien 

(psykotrooppisista) vaikutuksista mieleen ja psyykeeseen.  (Pertwee et. al., 2010; Howlett et. 

al., 2002; Kano et. al., 2009) 

CB1-reseptorit kertyvät solukalvolle lähellä synapsia, mikä auttaa sitomaan dentriittisten 

varsien ja piikkien pinnalla tuotettuja endokannabinoideja. Inhiboivissa synapseissa on 

enemmän CB1-reseptoreita kuin eksitoivissa synapseissa. CB1-reseptoreiden lukumäärä 

inhiboivissa synapseissa vaihtelee suuresti aivoalueiden välillä.  

CB1-reseptoreiden stimulointi agonisteilla saa aikaan monien signaalinvälitysreittien 

aktivoitumisen Gi- ja Go -ryhmien G-proteiinien avulla. CB1-reseptoreiden aktivointi 

vaikuttaa moniin erityyppisiin ionikanaviin ja entsyymeihin cAMP-riippuvaisella tai –

riippumattomalla tavalla. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että CB1-reseptoreiden 

aktivointi saa aikaan morfologisia muutoksia neuroneissa. Reseptorin aktivointi aiheuttaa 

synapsien muodostuksen inhiboitumista, neuriittien (aksoneiksi tai dendriiteiksi kehittyviä 

neuroneita) vetäytymistä neuroblastoomassa, neuroneiden kasvupiikkien kemorepulsiota 

aivokuoren GABAnergisissa neuroneissa sekä neuriittien uloskasvua neuro-2A –soluissa. 
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Synapsien muodostumiseen ja neuriittien vetäytymiseen osallistuu cAMP-riippuvaisia 

signaalireittejä. CB1-reseptorien säätelemiä välittäjäaineita ovat glutamaatti, GABA, glysiini, 

asetyykoliini, norepinefriini, dopamiini, serotoniini ja CCK. 

CB2-reseptoreita esiintyy pääasiallisesti immuunisoluissa. Aktivoituessaan ne voivat 

mukauttaa immuunisolujen liikkumista ja sytokiinien vapautumista niin aivojen ulko- kuin 

sisäpuolellakin. (Pertwee et. al., 2010; Howlett et. al., 2002; Kano et. al., 2009)  

4.2. Endokannabinoidien synteesi 

Endokannabinoideja ei syntetisoida varastoitavaksi, kuten perinteisten välittäjäaineiden 

kohdalla, vaan synteesi tapahtuu tarpeen vaatiessa. Yleensä välittäjäaineet syntetisoidaan ja 

varastoidaan synaptisiin vesikkeleihin ja vapautetaan niistä tarpeen vaatiessa, mutta 

endokannabinoidit vapautetaan parissa nopeassa entsyymireaktiossa solujen ulkopuoliseen 

tilaan tiettyjen G-proteiinikytkentäisten reseptorien aktivoinnilla tai depolarisoinnilla. 

Anandamidi ja 2-AG valmistetaan molemmat arakidonihaposta, mutta niiden reitit synteesissä 

ja hajotuksessa eroavat selvästi toisistaan ja ovat eri entsyymien hallitsemia. Suurin osa 

anandamidista valmistetaan N-arakidonyyli-fosfatidyyli-etanolista (NAPE), ja 2-AG 

syntetisoidaan 2-arakidonyyliä sisältävistä fosfolipideistä, pääasiassa arakidonyyliä 

sisältävästä fosfatidyyli-inositoli-bisfosfaatista (PIP2). Tärkeä huomio 2-AG:n toiminnasta 

on, että ligandina kannabinoidireseptoreille toimimisen lisäksi, se on myös tärkeä metabolinen 

välituote lipidisynteesissä. 2-AG toimii myös pääasiallisena lähteenä arakidonihapolle 

prostaglandiinin synteesissä ja sillä on paljon muitakin vaikutuksia, jotka ovat erillisiä ja 

itsenäisiä endokannabinoidijärjestelmästä. (Hui-Chen Lu, Ken Mackie, 2015 & Petrocellis et. 

al., 2009 & Freund et. al., 2003) 

Anandamidin synteesi tapahtuu useiden eri reaktioreittien kautta, jotka vaihtelevat aivojen eri 

alueiden mukaan, joita tietyt fysiologiset ja patofysiologiset prosessit suosivat.  Anandamidin 

synteesillä on neljä mahdollista reittiä: NAPE-PLD, NAPE-fosfolipaasi C (PLC), jota seuraa 

fosfataasi, fosfolipaasi B:n, ABHD4, aikaansaama asyyliryhmien kaksoishydrolyysi, jota 

seuraa GDE1:n hydrolyysi, ja yhden asyyliryhmän hydrolyysi, jota seuraa anandamidin 

vapautus lyso-NAPE-PLD:n avulla. (Hui-Chen Lu, Ken Mackie, 2015 & Petrocellis et. al., 

2009 & Freund et. al., 2003) 

2-AG:n synteesireitit ovat yksinkertaisempia kuin anandamidin. Suurin osa 2-AG:sta 

valmistetaan PLCβ:n avulla peräkkäisillä hydrolyyseillä arakidonyyliä sisältävästä PIP2:sta, 

jota seuraa diasyyliglyserolin hydrolyysi diasyyliglyserolilipaasin (DAGL) avulla. 

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
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Ensimmäinen synteesireitti käynnistyy PLC:tä aktivoivien reseptorien stimuloinnilla, mikä 

johtaa usein 2-AG:n tuotantoon. DAGL:sta on löydetty kaksi isoformia, DAGLα ja DAGLβ. 

Poistogeenisiin hiiriin pohjautuvan datan avulla on osoitettu, että DAGLα on se muoto, joka 

on eniten vastuussa keskushermoston synaptiseen plastisuuteen vaikuttavan 2-AG:n 

tuotannosta. Vaikka DAGLα vaikuttaa hallitsevalta lipaasilta keskushermoston 2-AG:n 

tuotannossa, voi myös DAGLβ vaikuttaa synapseihin tietyissä olosuhteissa. Sillä on tärkeä osa 

2-AG:n tuotannossa immuunireaktioiden aikana. Toinen 2-AG:n synteesireitti on fosfatidyyli-

inositolin esiasteen pilkkominen fosfolipaasi A:n avulla, jota seuraa fosfaattiesterisidoksen 

hydrolyysi lyso-fosfolipaasi C:n avulla. Kuvassa 3 näkyy molempien, anandamidin ja 2-AG:n 

kemiallinen rakenne. (Hui-Chen Lu, Ken Mackie, 2015 & Petrocellis et. al., 2009 & Freund 

et. al., 2003) 

 

Kuva 3. Arakidonihapon johdannaiset endokannabinoidit. Ylempänä N-

arakidonyylietanoliamidi eli anandamidi ja alempana 2-arakidonyyliglyseroli eli 2-AG. 

4.3. Endokannabinoidien hajotus 

Anandamidin hajotus keskushermostossa tapahtuu pääasiassa entsyymin, 

rasvahappoamidihydrolaasin (FAAH) avulla. FAAH hajottaa monia muitakin tärkeitä 

rasvahappoamideja anandamidin lisäksi. Toinen reaktioreitti hajotukselle tapahtuu syklo-

oksigenaasi-2:n (COX-2) hapettaessa anandamidia prostamideiksi. Kolmas mahdollinen reitti 

anandamidin hajotukselle tapahtuu N-asetyylietanoliamiinia hydrolysoivan happoamidaasin 

(NAAA) kautta. (Hui-Chen Lu, Ken Mackie, 2015 & Petrocellis et. al., 2009 & Freund et. al., 

2003) 

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
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2-AG:n hajotus tapahtuu pääasiallisesti kolmen hydrolyyttisen entsyymin toimesta: 

monoasyyliglyserolilipaasi (MGL) ja alfa/beeta alueen hydrolaasit 6 ja 12 (ABHD6 ja 12). 2-

AG voi myös hapettua COX-2:n tai hydrolysoitua FAAH:in avulla. Pääasialliset entsyymit 

sijaitsevat eri paikoissa solun sisällä, mikä määrittelee 2-AG:n hajotusta solun eri osissa. 

Suurin osa 2-AG:n hajotuksesta aivoissa tapahtuu MGL:n vaikutuksesta synaptisissa 

päätteissä. Anandamidin ja 2-AG:n synteesi ja hajotusprosesseja havainnollistetaan kuvissa 4 

ja 5. (Hui-Chen Lu, Ken Mackie, 2015 & Petrocellis et. al., 2009 & Freund et. al., 2003) 

 

 
Kuva 4. 2-AG:n synteesi- ja hajotusprosessit inhiboivissa ja eksitoivissa synaptisissa 

päätteissä, jotka yhdistyvät neuroneihin. Lyhenteet; ABHD6: alfa/beeta-domeenin omaava 

hydrolaasi 6; CB1: CB1 kannabinoidireseptori; CCK: kolekystokiniini; COX-2: syklo-

oksygenaasi-2; DAGLα: diasyyli-glyseroli-lipaasi-α; M1: M1 muskariini-reseptori; MAGL: 

moniasyyli-glyseroli-lipaasi; mGluR5: metabolinen glutamaattireseptori 5; NAPE-PLD: N-

arakidonoyyli-fosfatidyyli-etanoliamiinia suosiva fosfolipaasi D; PLCβ: fosfolipaasi Cβ; CB1 

reseptoreiden suuri määrä CCK/GABA-päätteissä kertoo CB1-reseptoreiden korkeasta 

tiheydestä aksoneissa. (Kuva ja teksti: (Hui-Chen Lu, Ken Mackie, 2015). 

https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
https://www.biologicalpsychiatryjournal.com/article/S0006-3223(15)00869-0/fulltext
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Kuva 5. Anandamidin ja 2-AG:n synteesi- ja hajotusreaktiot. A. Anandamidin pääasiallinen 

synteesireitti. B. Anandamidin pääasiallinen hajotusreitti. C. 2-AG:n pääasiallinen 

synteesireitti. D. 2-AG:n pääasiallinen hajotusreitti. Vain pääreitit näkyvät. Lyhenteet; AA: 

arakidonihappo; ABHD4: alfa/beeta-domeenin omaava hydrolaasi 4; ABHD6: alfa/beeta-

domeenin omaava hydrolaasi 6; ABHD12: alfa/beeta-domeenin omaava hydrolaasi 12; COX-

2: syklo-oksygenaasi-2; DAG: diasyyliglyseroli; DAGLα: diasyyli-glyseroli-lipaasi-α; 

FAAH: rasvahappo-aminohydrolaasi; GDE-1: glyserofosfodiesteraasi GDE-1; IP3: inositoli-

tris-fosfaatti; LPA: lysofosfaattinen happo; lyso-PLC: lyso-fosfolipidin valitseva fosfolipaasi 

C; MAGL: monoasyyli-glyseroli-lipaasi; NAAA: N-asyyli-etanoliamiini aminohydrolaasi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

NAPE-PLD: N-arakidonoyyli-fosfatidyyli-etanoliamiinia suosiva fosfolipaasi D;PIP2: 

fosfadityyli-inositoli bis-fosfaatti; Pi: PO4; PLA2: fosfolipaasi A2; PLC: fosfolipaasi C. 

(Kuva ja teksti: (Hui-Chen Lu, Ken Mackie, 2015). 

 

4.4. Endokannabinoidijärjestelmä 

Endokannabinoidijärjestelmä koostuu kannabinoidireseptoreista, endokannabinoideista ja 

entsyymeistä, jotka ovat vastuussa endokannabinoidien synteesistä ja hajotuksesta. 

Endokannabinoidit ovat endogeenisia lipidipohjaisia välittäjäaineita, eikosanoideja, jotka 

kiinnittyvät kannabinoidireseptoreihin CB1 ja CB2. Kannabinoidireseptorit ovat G-

proteiinikytkentäisiä reseptoreja ja ne sijaitsevat keskushermostossa, aivoissa ja 

ääreishermostossa. Tutkituimmat endokannabinoidit ovat N-arakidonyylietanoliamidi eli 

anandamidi ja 2-arakidonyyliglyseroli (2-AG). Molemmat ovat arakidonihapon johdannaisia. 

Endokannabinoidijärjestelmän tehtävät ovat vielä epäselviä ja tutkimuksen alla, mutta sen 
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uskotaan osallistuvan moniin fysiologisiin ja kognitiivisiin prosesseihin. Hermoston CB1-

reseptoreita sisältävissä synapseissa endokannabinoidit vähentävät muiden välittäjäaineiden 

eritystä. Tämä vaikuttaa esimerkiksi muistiin, ruokahaluun ja kipuaistiin. Muualla elimistössä 

reseptorit vaikuttavat ruoansulatukseen ja verenkiertoon. CB2-reseptoreilla on myös tärkeitä 

tehtäviä hermostossa, vaikkakin niiden määrä on pienempi. Eniten niitä on 

immuunijärjestelmän soluissa, joissa ne vaikuttavat esimerkiksi tulehdusreaktioihin, 

tartuntatautiherkkyyteen ja joidenkin autoimmuunisairauksien kehityskulkuun. (Petrocellis et. 

al., 2009 & Freund et. al., 2003 & Rodrigues De Fonseca et. al., 2004 & Chevaleyre et. al., 

2006 & Hashimotodani et. al., 2007 & Mackie, 2006 & Piomelli, 2003 & Sugiura et. al., 2006 

& Mielenihmeet, 2020) 

Endokannabinoidijärjestelmä toimii retrogradisella signaloinnilla ja endokannabinoidit ovat 

retrogradisia välittäjäaineíta. Poiketen tavanomaisesta neuronien välisestä viestinnästä, 

retrogradisessa signaloinnissa signaali kulkee taaksepäin kohdepaikasta alkuperäiseen 

lähteeseen. Endokannabinoidit tuotetaan ja vapautetaan postsynaptisista neuroneista faasisesti 

eli nopeasti aktivointiin reagoiden tai toonisesti eli hitaasti perustilassa ilman ärsykkeitä. Ne 

matkaavat taaksepäin synapseissa kiinnittyen lopulta presynaptisten neuroneiden aksoneihin, 

joka käynnistää samalla myös signaalikaskadin, joka keskittyy presynaptisiin neuroneihin. 

Endokannabinoidien vapautuminen tapahtuu solunsisäisen Ca2+-pitoisuuden noustessa 

postsynaptisissa neuroneissa, kun Ca2+-molekyylit virtaavat Ca2+ -jänniteporttien läpi ja 

kiinnittyvät kannabinoidireseptorien GPCR:hin presynaptisissa neuroneissa. Tämä vaikuttaa 

tiettyjen välittäjäaineiden vapautumiseen katalysoivissa ja inhiboivissa synapseissa. 

Vapautetut endokannabinoidit aktivoivat presynaptisia CB1-reseptoreita ja heikentävät 

välittäjäaineiden vapautumista joko väliaikaisesti (eCB-STD) tai pitkäaikaisesti (eCB-LTD). 

Kylläkin vain osa inhiboivista presynaptisista päätteistä on herkkiä kannabinoideille. 

Eksitoivissa päätteissä on vähemmän CB1-ekspressiota verrattuna inhiboiviin päätteisiin, 

mikä johtaa CB1-reseptoreiden heikompaan vaikutukseen eksitoivissa reaktioissa.  

Retrogradisen signaloinnin tarkoitus on säädellä neuronien välistä kemiallista viestintää. Tämä 

mahdollistaa hermostollisten palautesilmukoiden syntymisen, jotka osallistuvat 

tavanomaisten välittäjäaineiden säätelyyn. Monet tutkimukset ovat vahvistaneet, että 

endokannabinoidit vaikuttavat moniin eri lyhyt– ja pitkäaikaiseen synaptisen plastisuuden 

muotoihin eli hermoston kykyihin muuttaa itseään rakenteeltaan ja toiminnaltaan.  (Petrocellis 

et. al., 2009 & Freund et. al., 2003 & Rodrigues De Fonseca et. al., 2004 & Chevaleyre et. al., 

2006 & Hashimotodani et. al., 2007 & Mackie, 2006 & Piomelli, 2003 & Sugiura et. al., 2006 

& Mielenihmeet, 2020) 
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Endokannabinoidit poistetaan soluvälitilasta kaksivaiheisella tapahtumalla. Ensiksi ne 

kuljetetaan soluihin, joissa sen jälkeen käynnistyy entsymaattinen hajotusreaktio. Tapa millä 

anandamidi otetaan ja kuljetetaan soluihin, on epäselvä. Ehdolla on ainakin kolme mahdollista 

eri tapaa. Ensimmäinen vaihtoehto on, että anandamidi kuljetetaan soluihin 

kuljettajaproteiinin avulla, joka sitoutuu ja siirtää anandamidin solukalvon puolelta toiselle. 

Toinen vaihtoehto on, että anandamidi kulkeutuu soluihin diffuusion avulla hyödyntäen 

solunsisäisen entsymaattisen hajotuksen luomaa pitoisuusgradienttia eli anandamidia pääsee 

siirtymään soluihin sitä mukaa kuin sitä hajotetaan. Kolmas vaihtoehto on, että anandamidi 

otetaankin soluun kaveolien, kuoppamaisten lipidilauttojen, välityksellä tapahtuvan 

endosytoosin avulla. 2-AG:n sisäänotosta on vähän tietoa, mutta on mahdollista, että 

molemmat kuljetetaan samalla mekanismilla.  (Petrocellis et. al., 2009 & Freund et. al., 2003 

& Rodrigues De Fonseca et. al., 2004 & Chevaleyre et. al., 2006 & Hashimotodani et. al., 

2007 & Mackie, 2006 & Piomelli, 2003 & Sugiura et. al., 2006 & Mielenihmeet, 2020) 

 

5. Dopamiinin ja endokannabinoidien yhteys 
 

Kannabinoidin CB1-reseptoreita esiintyy nisäkkäiden aivoissa suuremmissa määrin kuin 

mitään muuta tunnettua G-proteiinikytkennäistä reseptoria. Niitä esiintyy D1 ja D2 –

reseptoreiden kanssa dopamiinia ilmentävillä alueilla. Dopaminergista välittymistä 

manipuloitaessa tapahtuu muutoksia anandamidin synteesissä ja vapauttamisessa sekä CB1-

reseptoreiden ekspressiossa. CB1-reseptoreilla on kyky vaihtaa transduktiomekanismiansa. 

Dopamiinin kohdalla tämä muutos voi vastustaa meneillään olevaa dopamiinin signalointia ja 

heikentää sitä. CB1-reseptoreiden voimakas esto tai stimulointi vahvistaa epäsuorien 

dopaminergisten D2-reseptorin agonistien motorisia vaikutuksia. (Cadogan et. al., 2002 & 

Kearn et. al., 2005 & Mackie, 2005) 

 

Dopaminergiset solut ekspressoivat pieniä tai kohtalaisia määriä CB1-reseptoreita. CB1-

reseptoreiden läsnäolo dopamiinia tuottavissa soluissa mahdollistaa dopaminergisen 

aktiivisuuden sääntelyn endokannabinoidijärjestelmän avulla. Kannabinoidijärjestelmä 

säätelee dopamiinin eritystä reseptoreidensa aktiivisuudesta riippuen. CB1-reseptoreiden 

stimulointi pystyy suoraan muokkaamaan dopaminergisten neuroneiden aktiivisuutta tai 

puuttumaan dopamiinisignaalin transduktioon postsynaptisissa dopamiinireseptoreissa, jotka 

esiintyvät yhdessä CB1-reseptoreiden kanssa. Dopamiini- ja CB1-reseptoreilla on 

samankaltainen rakenne, mikä selittää niiden mahdollisuutta toimia yhdessä. Molemmat 
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kuuluvat välittäjäaineiden G-proteiinikytkennäisten reseptoreiden ryhmään. Reseptorit ovat 

kytkeytyneet samaan transduktiosysteemiin, johon kuuluu cAMP synteesin hallinta, ja Ca2+ 

ja K+ -kanavien säätely. (Cadogan et. al., 2002 & Kearn et. al., 2005 & Mackie, 2005) 

 

Anandamidin solun ulkopuoliset tasot dorsaalisessa striatumissa kasvavat suuresti dopamiinin 

D2-ryhmän reseptoreiden aktivoituessa. Anandamidin vapautuminen rajoittaa dopamiinin 

vaikutusten laajuutta striatumissa. Anandamidin vapautuminen riippuu D2-reseptoreiden 

stimuloinnista, mutta myös dopamiinin D1-reseptoreilla on tärkeä rooli kannabinoidien ja 

dopamiinin vuorovaikutuksessa. D1-reseptoreiden toistuvalla stimuloinnilla ja estolla on omat 

vaikutuksensa. CB1-reseptoreiden mRNA:n ekspression säätely lisääntyy D1-reseptoreiden 

toiminnan jatkuvassa estossa. Säätelyn nousu aktivoituu estoa seuraavasta 

hyperaktiivisuudesta dopaminergisissa soluissa, kun ne yrittävät kompensoida heikennettyä 

toimintaansa. D1-reseptoreiden toistuva stimulointi aiheuttaa suurentunutta mahdollisuutta 

kannabinoidiagonistien aiheuttamaan katalepsiaan (lihasten jännitysjäykkyystila) ja 

akinesiaan (liikuntakyvyttömyys). (Cadogan et. al., 2002 & Kearn et. al., 2005 & Mackie, 

2005) 

 

6. Mielihyväjärjestelmä 
 

Mielihyvää aiheuttavat reaktiot ovat monen aivoalueen hermoston yhteistyötä. Mielihyvää 

säätelee pitkälle kehittynyt mesokortikolimbinen hermosto, joka auttaa ärsykkeisiin 

sopeutumisessa. Haluamisen syntyessä isommissa ja laaja-alaisissa systeemeissä, mielihyvää 

aiheuttavat vain tietyt keskittyneet pesäkkeet subkortikaalisissa rakenteissa. Nämä pesäkkeet 

ovat pieniä ja pystyvät vahvistamaan nautinnollisista aistiärsykkeistä seuraavia 

mieltymysreaktioita esim. opioidi- tai endokannabinoidijärjestelmiä stimuloitaessa. 

Pesäkkeitä esiintyy accumbens-tumakkeen kuoressa ja ventraalisessa pallidumissa, ja 

mahdollisissa muissa etuaivojen ja limbisen kuoren alueilla. (Kringelbach & Berridge, 2010; 

Mahler et. al., 2007) 

 

Nautinnon aiheuttajaksi luultu mesolimbinen dopamiinijärjestelmä ei välttämättä olekaan 

vastuussa mielihyvän tuottamisesta. Dopamiinin eritystä stimuloivat huumeet, esim. kokaiini 

ja amfetamiini, aiheuttavat nautintoa aktivoiden toissijaisesti myös endogeenisten opioidien ja 

muiden mielihyväjärjestelmien pesäkkeitä accumbens-tumakkeessa, dopamiinin 

vapauttamisen lisäksi. Nämä toissijaiset mekanismit limibisen järjestelmän pesäkkeissä 

saattavatkin aiheuttaa mieltymyksen ja nautinnon tunteita dopamiinia suoremmin.   
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Hermoston kuvantamistutkimukset ovat antaneet viitteitä, että useat hermostokanavat toimivat 

yhdessä mieltymysreaktioissa, sillä eri ärsykkeiden aiheuttamat erilaiset mielihyvän tunteet 

aktivoivat silti samat hermokanavat. Kohonnut endogeenisten opioidien eritys esim. 

accumbens-tumakkeen pesäkkeissä vahvistaa mieltymyksen tunteita, mikä johtaa puhtaasti 

mielihyvää aiheuttavaan kokemukseen. Opioidisignaalien lisäksi 

endokannabinoidireseptoreiden stimulointi anadamidilla korostaa mieltymyksen reaktioita 

accumbens-tumakkeessa. Opioidi- ja endokannabinoidireseptoreiden pesäkkeet sijaitsevat 

useasti samoissa kohdissa, mikä vahvistaa käsitystä molempien vaikutuksesta mielihyvän 

lisäämisen säätelyssä. (Smith & Berridge, 2007) 

 

Mielialahäiriöissä mielihyväjärjestelmä ei toimi oikein aiheuttaen anhedoniaa ja dysforiaa.  

Masennuksen aiheuttamassa anhedoniassa kyky tuntea mielihyvää saattaa oikeasti olla 

kunnossa mutta se on inaktiivinen ja toissijainen motivaatio- ja palkkiojärjestelmän toimiessa 

heikosti.  Fyysiset vauriot mesokortikolimbisessä hermostossa heikentävät mielihyvää 

aiheuttavia reaktioita, kylläkin yleensä vain osittain ja harvoin pysyvästi. Ainoastaan 

ventraalisen pallidumin vahingoittuminen voi lakkauttaa kokonaan kyvyn tuntea mielihyvää 

tehden miellyttävistä asioista epämiellyttäviä. (Kringelbach & Berridge, 2010; Berridge & 

Kringelbach, 2015) 

 

Mielihyvästä motivoituvasta käytöksestä on vastuussa palkkiojärjestelmä. Se säätelee 

normaalia käyttäytymistä mielihyvän avulla. Mielihyvä on kuitenkin hyvin subjektiivinen 

kokemus, joka aiheutuu usein homeostaattisten tarpeiden täyttämisestä, esim. nälkä ja muut 

fyysiset tarpeet. Hermostollisesti mielihyvän aiheuttaa keskushermoston palkkio- ja 

motivaatiojärjestelmä. Nämä reaktioreitit sijaitsevat aivojen limbisessä järjestelmässä, jossa 

autonominen hermosto ja tunteet toimivat yhdessä.  (Kringelbach & Berridge, 2010; Berridge 

& Kringelbach, 2015) 

 

Palkkiojärjestelmä aiheuttaa yksilöllisiä mielihyvän tunteita ja positiivista mielialaa. 

Epämiellyttävät ärsykkeet toimivat päinvastoin palkkiojärjestelmässä ja saavat yksilön 

välttelemään tätä ärsykettä. Nämä ärsykkeet saavat aikaan vihan, surun ja hätäännyksen 

tunteita, jotka toimivat negatiivisina vahvistajina lisäten ja ylläpitäen välttelevää 

käyttäytymistä ärsykettä kohtaan toistuvalla altistumisella. Tämä vähentää vahingollisten 

tapahtumien vaikutuksia mielialaan. (Kringelbach & Berridge, 2010; Berridge & Kringelbach, 

2015) 
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7. Rakastuminen ja mielihyvän merkitys selviytymisen kannalta 

 

Aivojen alueet, jotka aktivoituvat rakastuessa ovat medial insula, anterior cingulate cortex, 

hippokampus, striatum, accumbens-tumake ja hypotalamus. Nämä kaikki osat ovat tärkeitä 

aivojen palkkiojärjestelmän kannalta ja sisältävät suuria pitoisuuksia dopamiinia. 

Rakastuminen aiheuttaa hyvin kokonaisvaltaisen psyykkisen ja fyysisen reaktion kehossa, 

joka vaikuttaa tunteisiin, autonomiseen hermostoon, sympaattiseen hermostoon ja 

stressihormonin tuotantoon. Se nostaa välittäjäaineiden ja stressihormonin tuotantoa, ja 

aiheuttaa muutoksia fyysisissä reaktioissa kuten hengityksessä, sydämen sykkeessä, 

verenpaineessa. Psyykkisesti se voi saada aikaan muutoksia tajunnan tilassa ja mielialassa. 

Nämä muutokset aiheuttavat vaikutuksia aivojen palkkiojärjestelmässä, jotka vaihtelevat 

mielialan noususta voimakkaisiin mielihyvän ja nautinnon tunteisiin. 

 

Rakkauden eri muodot näkyvät aivoissa jokseenkin eri tavoin. Äidillinen ja romanttinen 

rakkaus aktivoivat ja deaktivoivat osia aivoista suureksi osaksi samalla kaavalla. Yksi 

mielenkiintoinen ero on siinä, että hypotalamus aktivoituu romanttisen rakkauden ja 

seksuaalisen kiihottumisen yhteydessä mutta ei “äidinrakkaudessa”. Hypotalamuksen 

toiminnan uskotaankin saavan aikaan romanttisten suhteiden seksuaalinen aspekti. (Hyytiä, 

2018; Esch & George, 2005; De Boer et. al., 2012; Seshadri, 2016; Feldman, 2016; Kaasinen, 

2009) 

 

Myyriä tutkittaessa on huomattu, että oksitosiinireseptoreiden esiintyminen korkeammissa 

pitoisuuksissa, varsinkin prelimibisessä kuoressa ja accumbens-tumakkeessa (dopamiinin 

palkintosysteemi) ja amygdala-kompleksin ulko-osissa (tunteisiin liittyvät muistot), lisää 

monogaamisuutta. Monet lisääntyneiden reseptoripitoisuuksien sijainneista ovat osa 

dopamiinin palkintosysteemiä. Näin ollen molemmat, oksitosiini ja dopamiini, vaikuttavat 

parinmuodostukseen ja oksitosiinin vaikutus on osittain riippuvainen dopamiinisysteemin 

toiminnasta. Oksitonerginen ja dopaminerginen systeemi tekevät yhteistyötä onnistuneen 

parinmuodostuksen synnyssä. (Wang & Aragona, 2004) 

 

Oksitosiini tunnetaan myös luottamushormonina, sillä se saa aikaan luottamusta ja vähentää 

uuden pelkoa, mistä on hyötyä romanttisen suhteen alussa. Oksitosiini on vuorovaikutuksessa 

dopamiinin kanssa ja voi saada aikaan sen erityksen tehden rakastumisesta miellyttävän ja 

palkitsevan kokemuksen. Dopamiinin vapautuminen accumbens-tumakkeesta saa aikaan 
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monogaamista pariutumista. Lajeilla, jotka muodostavat monogaamisia suhteita on suurempi 

määrä oksitosiinireseptoreita liittyneenä dopamiinin palkkiojärjestelmään. Dopamiinin D2-

reseptorin agonisti accumbens-tumakkeessa saa aikaan ja vahvistaa parinvalintaa jo 

ensimmäisellä tapaamisella, ilman pariutumistakin. Reseptorin antagonisti taas estää 

parinvalintaa pariutumisen jälkeenkin, oksitosiinin erityksestä huolimatta. D1-reseptorin 

stimulointi agonistilla taas estää parinmuodostusta. Lisääntynyt D1-reseptoritiheys 

parinmuodostuksen jälkeen estää kiinnostusta uuteen pariutumiseen ja pitää yllä olemassa 

olevaa paria. (Wang & Aragona, 2004) 

 

Palkkiojärjestelmä ja limbiset aivojen osat ovat evolutiivisesti hyvin vanhoja. 

Palkkiojärjestelmän uskotaan kehittyneet limbisistä järjestelmistä, sillä palkkiojärjestelmä 

toimii monilla limbisen järjestelmän aivoalueilla. Nämä osat ylläpitävät tunnemuistia, joka on 

suuresti vastuussa meidän käytöksestämme ja ohjaa meitä pitämään huolta itsestämme, 

kehittymään ja lisääntymään. Nautinnolliset kokemukset ovat itsessään miellyttäviä, mutta 

niillä on myös valtava vaikutus yksilön kehityksessä ja hyvinvoinnissa. Tämä ohjaa ihmistä 

etsimään lisää luontaisia mielihyvää aiheuttavia asioita. Huumeet, seksi ja syöminen 

aiheuttavat kaikki samanlaisia mielihyvän tunteita ja saavat meidät toistamaan näitä asioita tai 

tilanteita. Mielihyvän aiheuttajilla voi siis olla joko suuri positiivinen tai negatiivinen vaikutus 

yksilön selviytymiseen. (Hyytiä, 2018; Esch & George, 2005; De Boer et. al., 2012; Seshadri, 

2016; Feldman, 2016; Kaasinen, 2009) 
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