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Haloperidol-ikäsittelyn vaikutus 3H-spiperonin sitouturniseen
striatumin Dr-reseptoreihin on oll-ut tutkijoiden eni-ten käyttämä
ì-igandisitoutumisen muutosten Itmal-Iitr, tutkittaessa supersensi-
tiivisyyden mekanismeja jyrsijöillä. Kirjal-lisuudesta poimittu-
ien esimerkkien perusteella, 6 päivän-12 kuukauden haloperidoli-
käsittely (annokset: 0,1-1O ne/ke/vrk) aiheuttaa n. 10-90 %zn
lisäyksen striatunin D.-reseptorien näärään (B_^---arvo). Myös
muidên neuroleptien, kúten kiooripromatsiininrm?Tufenaisiiäin ja
cis-flupentiksolin, on todettu 11säävän /H-spiperonin si-toutu-
nista striatumissa. Joidenkin tutkimusten perusteell-a sitoutumi
nen lisääntyy myös nesolimbisen alueen ja aivokuoren Dr-resepto
reihin kroonisen haloperidolin annon jälkeen. Rad.ioligãndin si-
toutumisaffiniteettia kuvastava Kr.,-arvo ei yleensä muutu neuro-
leptikäsittelyn vaikutuksesta. u

Ns. rrepätyypillistenrt neuroleptien, kuten sulpiridin ja klotsa-
piinin, riski aiheuttaa potilaille ekstrapyranidaalisia sivuvai
kutuksia (esim. tardiivi dyskinesia) on vähälsempi kui-n ns.rrklassistenrt neuroleptien ( esim. haloperidoli ) 
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Eläinkokeissa

etenkään klotsapiinin ei ole todettu l-isäävän 'H-spi-peronin si-
toutumlsta stri-atumissa . .)

Tutkiel-man kokeellisessa osassa tarkastellaan'H-spiperonin si-
toutumista hiiren striatumiin. Erikoistyön Scatchardin sitoutu-
miskokeissa käyteåyn ketanseriinin inkubaatiopitoisuudel-Ia
(0,1 pM) saatlin 'H-spiperonin 5HTr-sitoutumiÈen osuudeksi n.
10 7" sitoutunispaikoista. Kontroll-Í- ja ketanseriini-Scatchardi
kuvaajat olivat yhdensuuntaisia (K.= 0r07-0,08 nM) . Koeol-osuh-
teita testattaessa todettiin, että"puskuril-iuoksen pH:n nuutta-
mi-nen 7 r/,zstà 7 r1zee4 tai etanolin 1isääminen (5 % etanoliliu-
os) r paransi hieman'H-spiperoni-n standardien pysyvyyttä.
Erikoistyössä tutkittii4 myös intraperitoneaal-isen haloperidoli
käsittel-yn vaikutuksia'H-spiperonin sitoutumlseen striatumissa
Tä1löin 20 päivän käslttely (t ng/kg/vrk, vieroitus 3 vrk) 11-
säsi B*^---arvoa y1i 30 % konfuolliin verrattuna (ketanseriini--
Scatchä?äin g---t O,gg pmol/mg p"oi":-i-nia), ja 26 päivän ajan
annettu halopBPfdolí kaävatti-B-^--:n .yIi 60 7 tont"ollia sùurem
maksi (g----- 1 ,03 pmol/mg proteTlñ1a) . Sitoutumisaff initeeti-nmaxpr-enenemr-nen (eli Kr-.,-arvon kasvu, K./ Or11-0r13 nM) saattoi joh
tg. jä1je11e jäänee5tä haloperidoliSta, jota pesukerrat (l tai
2) tai vieroitusaika (l vrk) eivät olleet rilttävästi poista-
neet preparaatista
Vaikka pitkäaikaisen neuroleptikäsittelyn aiheuttamat ligazrdi-
sitoutumisen muutokset, etenkin striatumin Dr-reseptoreihin,
ovat hyvin tunnetut ja kirjatlisuudessa laajãfti raportoidut,
ei Dr-reseptorien Ìisääntymistä sääteleviä mekanlsneja ole
viel-ä 1opull1sesti kyetty sel-vittämään.
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