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          Rusmiddelbruk 

1. En enkelt gang 

 

2. Sjelden, intet fast  

mønster 

 

3. På fester, i helger etc. 

 

4. Mer tvangsmessig,  

regelmessig misbruk 

 

5. Tvangsmessig,  

hyppig (evt. daglig),  

avhengighetspreget 



Hjernen 

• Ca 100 milliarder hjerneceller (nevroner) 

• I gjennomsnitt har hvert nevron forbindelse med 

1000 andre nevroner i spesielle kontaktområder 

(synapser) ved hjelp av signalmolekyler som 

virker på mottakere (reseptorer) i 

kontaktnevronene 

• Det foregår betydelig kommunikasjon mellom 

nevronene i hvile, og denne øker i forskjellige 

områder feks. ved innkomne sanseinntrykk, 

tenkeprosesser, emosjoner og atferdsendring. 



Kommunikasjon mellom nevroner 



Hvordan virker rusmidlene i hjernen ? 

 

Påvirker kommunikasjonen mellom hjerneceller 

• Endrer mengden signalmolekyl 

• Virker som signalmolekyl 

• Blokkere reseptor 



Mode of action:                        Amphetamines 

RECEPTOR 

TRANSPORTER 

Increased release of: 

•   Norepinephrine 

•   Dopamine 

•   (serotonin) 



NATURE 



Mode of action:                        Cocaine 

RECEPTOR 

TRANSPORTER 

Inhibited reuptake of: 

•   dopamine 

•   norepinephrine 

•   (serotonin) 

•   (Block of sodium    

channel conductance) 





NATURE 

Acute actions of some drugs of abuse

Drug Action Receptor signallling
mechanism

Opiates Agonist at μ-, δ- and κ-opioid
receptors

Gi

Cocaine Indirect agonist at dopamine receptors
by inhibiting dopamine transporters

Gi and Gs

Amphetamine Indirect agonist at dopamine receptors
by stimulating dopamine release

Gi and Gs

Ethanol Facilitates GABAA  receptor function and
Inhibits NMDA receptor function

Ligand-gated
channels

Nicotine Agonist at nicotine acetylcholine
receptors

Ligand-gated
channels

Cannabinoids Agonist at CB1 and CB2 cannabinoid
receptors

Gi

Phencyclidine (PCP) Antagonist at NMDA glutamate
Receptors

Ligand-gated
channels

Hallusinogens Partial agonist at 5-HT2A serotonin
receptors

Gq

Inhalants Unknown



Rusvirkning: 
 Summen av de virkninger som utløses via de(n) 

farmakologiske signalsystemer rusmidlet virker 
på      

Nervecelle I Signalmolekyl 

Nervecelle II 

Receptor 



Neurotransmitter 
Distribution in the Central 

Nervous System 
Functions Affected 

Drugs That 
Affect It 

Dopamine Midbrain, Ventral tegmental area 
(VTA), Cerebral cortex, 
Hypothalamus 

Pleasure and reward Movement, 
Attention, Memory 

Cocaine, Methamphetamine, 
Amphetamine. In addition, virtually 
all drugs of abuse directly or 
indirectly augment dopamine in the 
reward pathway 

Serotonin Midbrain, VTA, Cerebral cortex, 
Hypothalamus 

Mood, Sleep, Sexual desire, 
Appetite 

MDMA (ecstasy), LSD, Cocaine 

Norepinephrine Midbrain, VTA, Cerebral cortex, 
Hypothalamus 

Sensory processing, Movement, 
Sleep, Mood, Memory, Anxiety 

Cocaine, Methamphetamine, 
Amphetamine 

Endogenous opioids (endorphin and 
enkephalin) 

Widely distributed in brain but 
regions vary in type of receptors, 
Spinal cord 

Analgesia, Sedation, Rate of bodily 
functions, Mood 

Heroin, Morphine, Prescription 
painkillers (Oxycodone) 

Acetylcholine Hippocampus, Cerebral cortex, 
Thalamus, Basal ganglia, 
Cerebellum 

Memory, Arousal, Attention, Mood Nicotine 

Endogenous cannabinoids 
(anandamide) 

Cerebral cortex, Hippocampus, 
Thalamus, Basal ganglia 

Movement, Cognition and memory Marijuana 

Glutamate Widely distributed in brain Neuron activity (increased rate), 
Learning, Cognition, Memory 

Ketamine, Phencyclidine, Alcohol 

Gamma-aminobutyric acid (GABA) Widely distributed in brain Neuron activity (slowed), Anxiety, 
Memory, Anesthesia 

Sedatives, Tranquilizers, Alcohol 

NIDA Notes, Carl Sherman 2007 
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Rusmidlenes virkninger ”konvergerer” i visse 

områder og øker dopaninerg transmisjon 



Hvordan påvirkes og reguleres atferd ? 

• Sansesystemer: Syn, hørsel, lukt, smak, berøring, 

kroppsposisjon, smerte, interne sensorer(BT, puls, 

blodsukker, etc) 

• Emosjonelle systemer 

• Vurderingssystemer 

– Høyere tenkeprosesser 

– Sentrale «automatiske» atferds regulerende systemer 

– med viktige dopaminerge nevroner 

• Responssystemer: 

– Atferdsendring ( samt autonome og endokrine 

responser) 

 

 



”Automatiske”atferdsregulerende 

hjerneområder 

• Ventrale tegmentale område (VTA) 

• Substantia nigra pars compacta (SNpc) 

• Via  dopaminerge forbindelser fra disse 

områdene til en rekke andre områder i hjernen 

dannes det en rekke nettverk 





Sentrale atferds regulerende 

systemer 
• Aktiveres av positive, hemmes av negative 

og farlige hendelser 

• Registrerer hendelser som kan være 

viktige 

• Bidrar til at vi finner ut mer om årsakene til 

slike hendelser, tar lærdom og eventuelt 

endrer atferden hvis det er hensiktsmessig 

for oss 

 



To sett nevroner i VTA/SNpc 



Sentrale atferds regulerende 

systemer 
• Utviklingsmessig sett : svært gamle 

• Hjelper til å styre mennesker og dyrs 

tilværelse mht å oppnå belønning, unngå 

ubehag og ta vare på viktig og nyttig 

informasjon 

• Viktige for at vi oppnår våre mål 

• Essensielle for å overleve som individ og 

art 



DA 

Natural stimulation: 

Food 

Water 

Social interaction 

Sex 

Nursing 

 

 

Reward(value) 

Motivation 

(Pleasure ?) 

 
VTA/SNpc 

DA- 

neuroner 
Salience 

Motivation 

 

NAc- 

neuron 
NAc-

neuron 



Belønning

Stemningshevning

”Liking”

Viktighet/betydning

”Wanting”
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Rusmidler oppfattes (farmakologisk) som signal 

om belønning og viktighet

Benzodiaz



Dopaminøkning i  

nucleus accumbens 
• Inntreffer ved enkeltinntak av de fleste rusmidler: 

– I stor nok dose 

– Som når hjernen tilstrekkelig raskt 

• En forutsetning for rusopplevelse 

• Ikke tilstrekkelig til å gi rusopplevelse 

• Dopaminøkningene etter rusmidler overgår 

økningene ved naturlige stimuli uten at det 

forelgger positive eller viktige hendelser 



Acute effects of drugs of abuse 

Alcohol, cannabis, opioids, stimulants,  

nicotine, hallucinogens, PCP 

Sleep 

Sedation 

Ataxia 

Antianxiety 

effects 
Analgesia 

Autonomic 

nerve system 

effects 

Hyperthermia 

Various 

brain 

systems 

Mesolimbic- 

cortical 

dopaminergic 

systems with 

connections 

Drug 

specific 

effects 

Common 

effects 



STIMULERENDE 

 

 

DEMPENDE 

 

 

RUS 

PSYKOTOMIMETISKE 
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1.   ALKOHOL  6.   OPIATER OG ANDRE STERKE 

2.   FLYKTIGE        SMERTESTILLENDE  

      LØSEMIDLER  7.   SENTRALNERVØST 

3.   CANNABIS        STIMULERENDE 

4.   BEROLIGENDE  8.   PSYKOTOMIMETIKA 

      MEDIKAMENTER  9.   PHENCYCLIDIN 

5.   SOVEMIDLER  10. ANDRE 

 



 

 

RUS 

1. BELØNNING,VIKTIGHET 

2. ENDRET 

    STEMNINGSLEIE 

3. KRITIKKLØSHET 

4. SVEKKET FEILKONTROLL 

5. ØKT IMPULSIVITET 

6. KONSENTRASJONS- 

       SVEKKELSE 

 
 

 

 

 



Rusvirkninger 

• Opplevelse av viktighet/betydning, belønning og hevet 

stemningsleie 

– Skjer under rus for alle rusmidler som er undersøkt så langt 

– Er relatert til rusmiddelkonsentrasjonen i hjernen og hvor hurtig denne stiger 

– Er forventningsrelatert (i lave konsentrasjoner) 

– Virkningene er formidlet via VTA/SNpc særlig via deres forbindelser til nucleus 

accumbens 

 

• Kritikkløshet, nedsatt feilkontroll og konsentrasjon, økt impulsivitet 

– Skjer under rus for alle rusmidler som er undersøkt så langt 

– Inntrer fra lave konsentrasjoner (0,4 promille; lave amfetaminkonsentrasjoner) 

– Omfatter både forebyggende feilkontroll og korrigerende feilkontroll 

– Disse virkningene synes alle delvis å kunne være relatert til økt dopaminerg 

transmisjon i deler av PFC og gyrus singuli  



Viktige rusrelaterte virkninger 

• Rus («belønning», «viktighet», endret 

stemningsleie, ukritisk, ukonsentrert, svekket 

feilkontroll, økt impulsivitet) – alle rusmidler: 

relatert til økt dopaminerg transmisjon fra 

VTA/SNpc nevroner 

• Kognitive reduksjoner- alle rusmidler: forskjellige 

mekanismer, ikke nødvendigvis 

dopaminrelaterte 

• Psykotomimetiske(psykoser)- noen r.m. 

• Grunnlag for avhengighetsutvikling- alle 



Avhengighetsutvikling 

• Gjentatt, jevnlig bruk gir langvarige endringer i de 

nevronsystemer som affiseres av rusmidler 

• Disse nevroplastiske endringene skyldes endret 

proteinsammensetning i de aktuelle nevronene 

• Endrede proteiner gir endret funksjon via reseptorer, 

nevrotransmittere, synapsetetthet, intracellulære 

signalveier 

• Endret proteinsyntese pga nye transkripsjonsfaktorer 

eller epigenetiske endringer fremkalles av gjentatt, 

jevnlig rusmiddelbruk 





CHROMATIN AND DNA HELIX FORM CHROMOSOMES 

Nucleosomes slide apart during chromatin remodeling, increasing 

transcription factors' access to a gene and thereby activating it. 

The DNA will then make mRNA, the blueprint for protein 

production.  

NIDA Notes, Lori Whitten 

2007 



Konsekvenser av nevroplastiske endringer 

• Bruken blir mer attraktiv og imperativ (nucleus 

accumbens, dorsale striatum, prefrontal cortex) 

– Oppregulert respons på viktighet/betydning (drug wanting) 

– Mer automatisk atferd (vane) 

– Mindre kontroll fra PFC 

• Bruken gir mindre belønning (nucleus accumbens/VTA) 

• Bruken følges av ubehag og stress (amygdala) 

• Bruken følges av overaktivitet i det sympatiske 

nervesystem (locus cerulus) 

• Bruken følges av plagsomme nevroadaptasjoner som 

økt smertefølsomhet, angst, søvnvansker (en rekke 

hjerneområder) 

 

 



Liking 

 

Sporadic use Short-term use Long-term use After 

cessation      of drug 

treatment  

«Wanting», 

Vane, 

PFC+/- 

 



Prefrontal cortex regulering av nucleus accumbens 



Langvarige nevroplastiske endringer: 

Endret atferds kontroll 



Reward 

Euphori

a 

”Liking” 

Mindre belønning ved gjentatt, jevnlig bruk 



Liking 

 

Sporadic use Short-term use Long-term use  

Wanting 

Increased risk of 

more drug taking 

because of: 

• anhedonia 

• decreased 

reward 

  from natural 

  stimulation 

  (because of 

down 

  -regulation) 

• the increased 

  motivation foruse 

  (craving) can be 

  induced by: 

- small drug doses 

- cues 

- stress 



Nevrobiologisk syn på 

avhengighet 
• Gjentatt rusmiddelbruk skaper avhengighet 

• Kan skje hos alle, men arvelige faktorer og  annen sårbarhet betyr en god 

del 

• Alle rusmidler oppfattes bl.a. som signaler om belønning og viktighet (uten å 

være det) i sentrale atferds regulerende systemer 

• Gjentatt bruk endrer disse systemene nevroplastisk:  

– De «læres» til å oppfatte rusmidlene som viktigere og mer 

betydningsfulle enn tidligere, og kan også gjøre rusmiddelbruken mer 

automatisk 

– Kontrollmekanismer for rusmiddelbruk svekkes 

– Belønningsopplevelsen knyttet til hvert inntak svekkes 

• Sammen med andre nevroplastiske endringer skapes det et nevrobiologisk 

grunnlag som gjør det vanskeligere å velge bort rusmidler enn tidligere 

 


