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2

Souhrn

Schizofrenie je závažná duševní choroba, která celosvětově postihuje zhruba 1%
populace. V současnosti je často diskutována úloha glutamátergní neurotransmise
v etiologii a patofyziologii schizofrenie. Glutamátergní systém je nejdůležitějším
excitačním systémem v mozku savců. Má důležitou funkci při vývoji mozku a jeho
plasticitě, avšak jeho působení může být i neurotoxické. Tato práce je literární rešerší,
která shrnuje současné poznatky a nálezy poukazující na změny glutamátergního systému
u pacientů se schizofrenií a současně obsahuje přehled a využití animálních modelů této
choroby. Dosavadní studie ukazují, že hladina glutamátu (agonisty N-metyl-Daspartátových (NMDA) receptorů) může být u medikovaných pacientů se schizofrenií
snížena. Pro látky působící jako antagonisté NMDA receptorů (kynurenová kyselina,
chinolinová kyselina) byly nalezeny naopak zvýšené hladiny u pacientů se schizofrenií.
Změny v expresi podjednotek glutamátových receptorů u schizofrenie jsou u pacientů se
schizofrenií nejednoznačné. Nejvíce konzistentní nálezy z vazebných studií ukazují
zvýšení vazby [3H]glycinu a syntetických látek, které se váží do stejného vazebného místa
NMDA receptoru v korových oblastech u medikovaných pacientů. Glutamátergní
neurotransmise může být u schizofrenie oslabena hyperaktivním glutamátovým
transportem.

Nedávné

nálezy

ukazují

abnormálně

vysoké

hladiny transportéru

excitatorních aminokyselin typu 2 (EAAT2) a zvýšené aktivity glutamátového transportu
(GluT) v tkáni prefrontální oblasti mozkové kůry (PFC) u pacientů se schizofrenií.
Podobné změny, zahrnující též transportér excitatorních kyselin typu 1 (EAAT1), byly
popsány též pro příslušné hladiny mRNA molekul v thalamu. Bylo označeno několik
kandidátních genů pro schizofrenii. Mezi nejvýznamnější patří geny pro neuregulin 1 a
dysbindin-1, které přímo ovlivňují glutamátergní systém. Pro pochopení etiopatofyziologie
schizofrenie jsou významným prostředkem farmakologické, heuristické nebo genetické
animální modely. Cílem soudobého výzkumu je objasnit etiologii schizofrenie, nalézt
postupy, jež by vedly ke spolehlivému diagnostickému ukazateli této choroby a účinnější
farmakoterapii této psychózy .
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1. Charakteristika nemoci
Schizofrenie je komplexní duševní porucha, na jejíž etiologii se velmi významně
podílejí genetické faktory společně s faktory zevního prostředí, které mohou různě
modifikovat příznaky nemoci. První příznaky nemoci se většinou projeví v pozdní
adolescenci nebo v ranné dospělosti, avšak vyskytují se i případy, kdy se symptomy
projeví později. V průběhu 3. dekády života, kdy bývají již plně rozvinuté příznaky
nemoci, se může dále prohlubovat deficit kognitivních funkcí a nezřídka se objevují
známky deprese, úzkosti a averze. Schizofrenní projevy mají v popředí několik skupin
příznaků, jejichž zastoupení vykazuje výrazné interindividuální rozdíly. Mezi hlavní
skupiny příznaků patří:
a)

psychotické neboli pozitivní symptomy

b)

deficitní neboli negativní symptomy

c)

kognitivní poruchy

Psychotické symptomy spadají do tří hlavních skupin: halucinace, bludy a poruchy
myšlení. Mezi negativní symptomy patří vážné poruchy v sociálních interakcích, motivaci,
vyjádření afektu, schopnosti prožívat uspokojení a poruchy ve spontánním řečovém
projevu. Kognitivní poruchy zasahují do výkonných funkcí, jako jsou pozornost, paměť a
obecné intelektuální funkce. Negativní a kognitivní symptomy mají spíše dlouhodobý,
chronický charakter, zatímco psychotické symptomy mají epizodický výskyt a jsou
většinou podnětem pro hospitalizaci.
Velká proměnlivost příznaků schizofrenního onemocnění vedla k jeho rozčlenění
do devíti základních forem. Mezi nejčastější formy patří například forma paranoidní (je
charakterizována především

bludy), hebefrenní

(charakteristickými

projevy jsou

nepřiléhavost chování a emocí a celková dezorganizace duševního života), katatonní (v
popředí klinického obrazu stojí poruchy hybnosti - extrémně zvýšená motorická aktivita,
nebo naopak hybnost snížená až do stuporu).
Epidemiologické výzkumy svědčí pro poměrně rovnoměrný výskyt schizofrenie ve
všech částech světa. Schizofrenie má prevalenci 1,4 – 4,6 na 1000 obyvatel ve všech
světových populacích a roční incidence se pohybuje mezi 0,16 a 0.42 na 1000 v populaci
(Choy Wong a Van Tol, 2003). Celosvětově toto onemocnění postihuje více než 24
miliónů obyvatel. Prognóza nemoci je většinou horší ve vyspělých zemích než
v rozvojových zemích.
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Onemocnění má silný sklon k chronicitě. Má vleklý průběh a výrazně mění kvalitu
života. Postihuje pracovní schopnost člověka a snižuje jeho společenské uplatnění.
Schizofrenie je mezi příčinami neschopnosti být produktivně činným v průmyslově
vyspělém světě na pátém a celosvětově na devátém místě. Dlouhodobá, často celoživotní
pracovní nezpůsobilost, která nemoc provází, představuje pro společnost mimořádné
finanční náklady, které např. ve Spojených státech amerických převyšují náklady na léčbu
pacientů se všemi typy nádorů (Thaker a Carpenter, 2001).

2. Současné hypotézy vysvětlující možnou etiologii nemoci
Ve snaze objasnit etiologii schizofrenie bylo vysloveno několik hypotéz.
Významnou pozici dnes zaujímá tzv. neurovývojová hypotéza (Weinberger 1987),
která manifestaci této duševní poruchy u geneticky predisponovaných jedinců spojuje
s poškozením vývojových procesů mozku v důsledku působení různých averzivních
podnětů vnějšího prostředí. Mezi negativní faktory prostředí lze kromě malnutrice,
porodních komplikací spojených s hypoxií nebo mozkovým krvácením, zařadit i kontakt
s infekcí v rané fázi vývoje, kdy narušení programů vývoje mozku jako morfogenetického
systému může vyvolat změny s celoživotní prevalencí (neuroinfekční hypotéza).
Pozorování provedená na potkanech dokládají významný podíl zvýšené tvorby
prozánětlivých cytokinů na indukci programované (apoptotické) smrti neuronů v mozku, a
to především v kortikolimbických oblastech. Neurovývojová hypotéza zdůrazňuje význam
„dyskonekce“ neuronálních okruhů navozené dysbalancí proliferačních a apoptotických
procesů v období 5. až 9. měsíce těhotenství a synaptickým prořezáváním („prunning“)
v období dospívání.
Mednick se spolupracovníky jako první popsal (1988) nárůst incidence schizofrenie
v souvislosti s pandemií chřipky v r.1957. Řada dalších epidemiologických studií nalezla
zvýšené riziko vzniku schizofrenie u dětí, jejichž matky prodělaly virové onemocnění
v průběhu 2. a 3. trimestru těhotenství. Další studie tento nález dále potvrzují i pro jiné
typy infekce působící prenatálně než jenom pro virové nákazy (Abrahao et al., 2006).
Výsledný efekt je však závislý nejen na typu noxy a intenzitě jejího působení, ale
především na stupni „zralosti“ mozku v době jejího působení.
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Farmakologické modely a hypotézy:
Většina dostupných důkazů vede ke dvěma hlavním hypotézám:
dopaminové a glutamátové.
a) Dopaminová hypotéza (vznikla v 70. letech 20. století)
Tato hypotéza vznikla na základě studia účinku prvních antipsychotik
(chlorpromazin, haloperidol), která působí blokádu dopaminových receptorů. Také účinky
přímých (apomorfin) nebo nepřímých agonistů dopaminových receptorů (amfetamin)
vyvolávají určité psychotické reakce u zdravých jedinců podobající se některým projevům
schizofrenie. Hypotéza předpokládá, že hyperaktivita dopaminergního systému nebo
zvýšená senzitivita k tomuto neuropřenašeči je příčinou především pozitivních symptomů
této choroby. Nedávné studie pomocí metody pozitronové emisní tomografie (PET)
prokázaly změny v dopaminergní neurotransmisi u pacientů se schizofrenií, zvláště pak
zvýšené obsazování dopaminového receptoru typu 2 (D2 receptoru) endogenním
dopaminem (Abi-Dargham et al., 2000). Tato hypotéza schizofrenie byla podnětem pro
výzkum nových antipsychotik. Avšak, navzdory dlouhodobému rozsáhlému výzkumu,
příčiny a přesné mechanismy působení předpokládané dopaminové hyperaktivity zůstávají
stále neobjasněny. Navíc je zřejmé, že dopaminová hypotéza samotná není schopna
dostatečně objasnit všechny aspekty choroby a to zejména proto, že antagonisté
dopaminových receptorů (DA receptorů) mají pouze omezenou schopnost ovlivnit
negativní symptomy nemoci. V současnosti není možné reprodukovat všechny příznaky
projevující se u lidí.
DA receptory patří do rodiny receptorů spřažených s G-proteiny. Do „D2-like“
skupiny receptorů patří D2, D3 a D4 receptory (dopaminové receptory typu 2, 3 a 4),
přičemž D2 receptor je cílem většiny antipsychotik, včetně atypických antipsychotik. Tyto
receptory inhibují adenylylcyklázu přes Gi/o, avšak mohou působit přes jiné efektory,
které modulují extracelulární kinázovou aktivitu receptoru a aktivitu NMDA receptorů.
Současné poznatky z

PET studií podporují předpoklad poruchy funkce

dopaminergního přenosu v prefrontální mozkové kůře u schizofrenních pacientů. Ukazuje
se, že amfetaminem indukované uvolňování dopaminu ve striátu, dihydroxyfenylalanin
dekarboxylázová (DOPA) aktivita a D2 receptorová denzita ve striátu jsou zvýšeny u
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pacientů se schizofrenií (Abi-Dargham et al., 1998). Avšak zvýšení počtu receptorů a
metabolické aktivity může být i důsledkem antipsychotické léčby.
b) Glutamátová hypotéza: (poprvé vyslovena v 80.letech 20.století)
Tato hypotéza přepokládá, že schizofrenie může být způsobena sníženou aktivitou
glutamátergní neurotransmise, která je nejdůležitějším excitatorním systémem v mozku a
má rozhodující význam pro jeho vývoj (tvorba a stabilizace synapsí) a plasticitu. Glutamát
je ligandem pro tři skupiny ionotropních glutamátových receptorů a také na metabotropní
glutamátové receptory. Do první skupiny ionotropních glutamátových receptorů patří
NMDA receptory. Druhou skupinu ionotropních glutamátových receptorů tvoří tzv. nonNMDA receptory,

kam

patří

receptory

AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxasolpropionové receptory) a kainátové receptory (podrobnější popis ionotropních
glutamátových receptorů je uveden v kapitole 3b).
Metabotropní glutamátové receptory jsou membránové receptory spřažené s Gproteiny a dělí se do tří skupin (tabulka 5). Glutamátová hypotéza vznikla v souvislosti
s publikací Kim et al. v Neuroscience Letters v roce 1980, kdy byla poprvé popsána
snížená hladina glutamátu v mozkomíšním moku pacientů se schizofrenií. Pozornost ke
glutamátové hypotéze schizofrenie se také obrátila na základě studia účinků antagonistů
NMDA receptorů jako jsou například fenycyklidin a ketamin. V klinických výzkumech
bylo zjištěno, že fenycyklidin a ketamin u zdravých jedinců vyvolávají řadu projevů, které
zahrnují pozitivní symptomy, negativní symptomy a sníženou kognici (Coyle, 1996).
Navíc tyto látky zvýrazňují symptomy u schizofrenních pacientů. Některé z těchto
symptomů jsou pouze částečně potlačeny klasickými antipsychotiky, zatímco jsou více
senzitivní na atypická antipsychotika.
Navrhovaná patofyziologie glutamátergního systému zahrnuje především poškození
hipokampálních a kortikálních neuronů, interakci mezi glutamátergním a dopaminergním
systémem a abnormální prořezávání („prunning“) synaptických spojů v průběhu vývoje
mozku (Choy Wong a Van Tol, 2003). Může docházet k snížené expresi non-NMDA
receptorů v hipokampu (AMPA a kainátové receptory) a může být zvýšena exprese NR1 a
NR2D podjednotek NMDA receptorů v mozkové kůře (Akbarian et al., 1996). V některých
studiích bylo také zjištěno zvýšené vychytávání („uptake“) glutamátu ve frontálním oblasti
mozkové kůry a jeho snížené uvolňování v mozkové kůře.
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c) Serotoninová hypotéza: (byla formulována koncem 90.let 20.stol, má souvislost
s glutamátergním systémem)
V souvislosti se schizofrenií byl studován také serotoninergní neuropřenašečový
systém, částečně proto, že serotoninové receptory jsou ovlivňovány některými novějšími
antypsychotiky. Serotoninové receptory se vyskytují v nejméně 14 různých podtypech,
tříděných do 7 podskupin (5-HT1 až 5-HT7). Většinou jde o receptory spřažené s Gproteiny. 5-hydroxytriptaminové (5-HT) receptory jsou exprimovány v mnoha periferních
tkáních a v centrálním nervovém systému (CNS). Opakovaně byl potvrzen nález nižší
vazby radioligandu na serotoninové 5-HT2 receptory v prefrontální kůře pacientů trpících
schizofrenií,

zatímco

denzita

5-HT1A

receptorů

(autoreceptory

tlumící

činnost

serotoninergních neuronů) je vyšší než u kontrolních jedinců (Choy Wong a Van Tol,
2003). Avšak důkazy pro primární poruchy v serotoninergním systému u schizofrenie
nemají takovou váhu v porovnání s dopamiergním systémem. Pro pochopení složitých
vzájemných vztahů mezi neurotransmiterovými systémy mozku a jejich specifického
funkčního významu je nutné se dále zabývat jejich interakcemi od molekulární po
systematickou úroveň.

3. Dysfunkce glutamátergního systému u schizofrenie:
a) Změny v hladinách glutamátu a dalších látek působících na NMDA receptory
Prvotní nález snížené hladiny glutamátu v mozkomíšním moku pacientů se
schizofrenií pochází z roku 1980 (Kim et al., 1980). O dva roky později (1982) však Perry
publikoval v témže časopise článek, ve kterém uvádí, že se mu nepodařilo prokázat
statisticky významné změny v hladinách glutamátu v mozku a v mozkomíšním moku
pacientů se schizofrenií. Později byl však potvrzen nález snížené hladiny glutamátu
v hipokampu a v prefrontální kůře schizofrenních pacientů (Tsai et al., 1995).
Interpretace výsledků na posmrtném materiálu tak in vivo je nesnadná, protože
zahrnuje celý glutamátový „pool“ (veškerý volný glutamát v mozkové tkáni nebo
v mozkomíšní tekutině). Glutamát v mozku plní roli neuropřenašeče, avšak je také
prekurzorem pro γ-amino-máselnou kyselinu (GABA) a je meziproduktem některých
metabolických drah v neuronech a gliových buňkách. Neuropřenašečový „pool“ (část
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celkového množství volného glutamátu ve vezikulech glutamátergních synapsí) tvoří
pouze 20 – 30 % celkového obsahu glutamátu v mozku. A tak změny v celkové hladině
glutamátu nemusí nutně indikovat dysfunkci v glutamátergní transmisi.
Někteří autoři uvádějí, že abnormální glutamátergní transmise u schizofrenních
pacientů může být způsobena nepřímo, a to změnami v metabolismu dipeptidu N-acetylaspartyl-glutamátu (NAAG), který se vyskytuje ve vysokých koncentracích v některých
glutamátergních neuronech. NAAG je jedním z endogenních modulátorů NMDA
receptorů, předpokládá se jeho funkce jako parciálního agonisty NMDA receptorů. Tento
dipeptid

je

hydrolizován

na

glutamát

a

N-acetyl-aspartát

(NAA)

glutamát

karboxypeptidázou II (GCP II). Postmortem studie ukázaly zvýšenou hladinu NAAG
v hippokampu a v prefrontální mozkové kůře pacientů se schizofrenií společně se sníženou
aktivitou GCP II a sníženou hladinou glutamátu. Tyto změny se mohou podílet na
dysfunkci v glutamátergní transmisi (Tsai et al, 1995).
Nedávné studie také prokázaly u pacientů se schizofrenií zvýšené cerebrospinální a
kortikální hladiny endogenního antagonisty NMDA receptorů, kynurenové kyseliny.
Kynurenová kyselina je metabolitem tryptofanu, a působí jako antagonista na glycinovém
místě NMDA receptorového komplexu (Erhardt et al., 2001). U pacientů se schizofrenií
byla také prokázána zvýšená hladina dalšího metabolitu tryptofanu, kyseliny chinolinové
(QUIN). QUIN je agonista NMDA receptorů s parciální selektivitou pro NMDA receptory,
které obsahují NR2B podjednotku (Šťastný et al., 2005).
b) Změny v glutamátových receptorech
Vazebné receptorové studie ukazují na změny v denzitě glutamátových receptorů
nebo na změnu v jejich podjednotkové stavbě. Stanovení hladin mRNA pro různé
glutamátové receptory (a jejich podjednotky) svědčí pro změny v jejich expresi v různých
oblastech mozku schizofrenních pacientů.

b1) NMDA receptory
Díky psychotomimetickým účinkům antagonistů NMDA receptorů se tyto
receptory staly předmětem intenzivního výzkumu. NMDA receptory tvoří komplex
receptor/iontový kanál propustný pro vápníkové a částečně i sodné a draselné ionty.
NMDA receptorový komplex má vazebné místo pro glutamát a několik modulačních
9

vazebných míst. Strychnin-insenzitivní vazebné místo pro glycin/D-serin je pro funkci
NMDA receptoru velmi důležité, protože jeho obsazení je nezbytné pro stimulaci
vazebného místa pro glutamát při aktivaci NMDA receptoru (obrázek 1).

Obrázek 1: Schematické znázornění ionotropních glutamátových receptorů s vazebnými
místy pro agonisty a antagonisty
NMDA R = N-metyl-D-aspartátový receptor, AMPA R = α-amino-3-hydroxy-5-metyl-4isoxazolpropionový receptor, Glu = glutamát, Gly = glycin, PCP = fenylcyklidin
Z významnějších míst nacházejících se na komplexu NMDA receptoru lze uvést
ještě polyaminové vazebné místo na NR2B podjednotce a vazebné místo pro
nekompetitivní antagonisty NMDA receptoru lokalizované uvnitř iontového kanálu.
Funkce NMDA receptorů je také ovlivňována ionty hořčíku a zinku a koncentrací H+
iontů.
NMDA receptory se mohou skládat z různých proteinových podjednotek. Byly
rozlišeny tři skupiny podjednotek receptorů a označeny jako NR1, NR2 a NR3 (obrázek 2).
NR1 podjednotka je přítomná ve všech typech NMDA receptorů a je pro jejich normální
funkci nepostradatelná. Vyskytuje se v 8 variantách, které vznikají alternativním sestřihem
mRNA, přičemž přítomnost různých sestřižených variant NR1 podjednotky v tetraheteromerech NMDA receptorů jim propůjčuje rozdílné vlastnosti. Další součástí
receptoru je NR2 podjednotka (NR2A - NR2D), která je kódována 4 separátními geny.
V poslední době byl popsán další typ podjednotky NMDA receptorů, NR3, která se
vyskytuje ve dvou formách : NR3A a NR3B. Všech sedm podjednotek NMDA receptorů
je kódováno separátními geny (Grin1, Grin2A-Grin2D a Grin3A-B).
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Vlastní NMDA receptor je heterotetramerem, tvořeným dvěma NR1 podjednotkami
společně se dvěma NR2 podjednotkami a nebo NR2 a NR3 podjednotkou. Díky kombinaci
různých proteinových podjednotek se NMDA receptory liší v jejich afinitě k agonistům a
antagonistům. Proto i změna v podjednotkovém složení může vést k významným změnám
ve funkci NMDA receptorů. NR2 podjednotky se vyznačují přítomností vazebného místa
pro glutamát (Glu), zatímco heteromerní NMDA receptor obsahující NR3 podjednotku,
podobně jako NR1 podjednotka sama, vykazuje aktivaci glycinem (Gly).

Obrázek 2: Přehled ionotropních glutamátových receptorů a jejich podjednotek

Denzita NMDA receptorů u pacientů se schizofrenií byla studována pomocí ligandů
vážících se na různá místa receptorového komplexu ([3H]glutamát, [3H]glycin, [3H]MK801). U schizofrenních pacientů byla zaznamenána zvýšená, snížená nebo nezměněná
hustota NMDA receptorů a také změny v podjednotovém složení receptorového komplexu.
Byly popsány změny ve výskytu proteinových podjednotek NR2 v různých oblastech
mozkové kůry (Pietraszek, 2003) (tabulka 1).
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Tabulka 1: Exprese NMDA receptorů u pacientů se schizofrenií (Převzato z: M.
Pietraszek, Polish J. Pharmacol., 2003)

Studie NR1 mRNA poskytly rozporné výsledky. Bylo prokázáno zvýšení, snížení
nebo žádné změny jejich hladin v mozku člověka. Snížená exprese mRNA pro NR1
podjednotku byla nalezena v talamu (Pietraszek, 2003). Avšak tato data nebyla jinými
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autory potvrzena. V expresi NR2 podjednotek nebyly nalezeny žádné konzistentní změny
v mozkové tkáni pacientů se schizofrenií (Pietraszek, 2003) (tabulka 2). Avšak Akbarian se
spolupracovníky publikoval v roce 1996 studii, ve které byla zjištěno 53 % zvýšení exprese
mRNA pro NR2D podjednotku v prefrontální kůře pacientů se schizofrenií. V souvislosti s
nálezy změněné exprese NR2 podjednotek v mozku schizofreních pacientů je třeba
poznamenat, že přítomnost podjednotky NR2D v NMDA receptoru podmiňuje jeho
nejvyšší afinitu pro glycin i glutamát, zatímco přítomnost NR2A podjednotky, jejíž
exprese převažuje v dospělém mozku, naopak způsobuje, že tento typ receptorů vykazuje
nižší úroveň afinity pro oba agonisty .
Tabulka 2: Exprese podjednotek NMDA receptorů u pacientů se schizofrenií (Převzato z:
M. Pietraszek, Polish J. Pharmacol., 2003)

CA1, CA2, CA3 = hipokampální oblasti; DG = gyrus dentátus
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b2) AMPA a kainátové receptory
Vedle změn týkajících se NMDA receptorů byly publikovány také změny v expresi
AMPA a kainátových (KA) receptorů u pacientů se schizofrenií (tabulka 3 a 4). Kainátové
receptory jsou funkčně spojeny s iontovými kanály přednostně propustnými pro sodné a
draselné ionty a podobně tak i AMPA receptory, které navíc získávají schopnost
propouštět ionty vápenaté, pokud v jejich stavbě není zastoupena GluR2 podjednotka (viz
obrázek 1). Byly klonovány čtyři podjednotky AMPA receptorů (GluR1 – GluR4) a pět
podjednotek kainátových receptorů (GluR5 – GluR7, KA1 a KA2) (viz obrázek 2). AMPA
a KA receptory tvoří homo- nebo heterotetramerní struktury a rozdíly v jejich
podjednotkovém složení se projeví v jejich fyziologických vlastnostech, tak jako v případě
NMDA receptorů.
Exprese AMPA a KA receptorů u schizofrenních pacientů je abnormální zejména
v hipokampu. Byla popsána jejich snížená denzita a snížené hladiny mRNA v této části
mozku (Akbarian et al., 1995). Na druhou stranu, v mozkové kůře schizofrenních pacientů
byly nalezeny zvýšené hladiny kainátových receptorů a nezměněné hladiny AMPA
receptorů. Exprese GluR2 podjednotky AMPA receptorů, jejíž nepřítomnost ve struktuře
receptoru vede ke zvýšené propustnosti Ca2+ iontů, byla zvýšena v prefrontální kůře a
snížená v hipokampu pacientů se schizofrenií (Akbarian et al., 1996; Pietraszek 2003).
Tyto nálezy svědčí pro možné snížení vodivosti AMPA receptorů pro Ca2+ ionty
v prefrontální kůře a naopak zvýšení vodivosti pro Ca2+ ionty v hipokampu. Zvýšená
vodivost pro Ca2+ ionty může vést k poškození neuronů v této oblasti, což může souviset
s pozorovanou redukcí objemu hipokampu u pacientů se schizofrenií.
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Tabulka 3: Exprese AMPA receptorů a jejich podjednotek u pacientů se schizofrenií
(Převzato z: M. Pietraszek, Polish J. Pharmacol., 2003)

CNQX = látka, která v nižších koncentracích inhibuje non-NMDA receptory
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Tabulka 4: Exprese kainátových receptorů a jejich podjednotek u pacientů se
schizofrenií (Převzato z: M. Pietraszek, Polish J. Pharmacol., 2003)
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b3) Metabotropní glutamátové receptory
Kromě ionotropních receptorů působí glutamát také na metabotropní receptory,
jejichž aktivace – přes G-proteiny – vede ke stimulaci systému druhých poslů. Tyto
receptory jsou kódovány 8 geny, označenými jako mGluR1-mGluR8, a jsou rozděleny do
3 skupin podle jejich sekvenční homologie a farmakologického profilu. Skupina I obsahuje
mGluR1 a mGluR5 receptory, které jsou napojeny na dráhu fosfolipázy C. Naproti tomu
stimulace receptorů skupiny II (mGluR2 a mGluR3) a skupiny III (mGluR4,6,7 a 8) vede
k inhibici adenylylcyklázy (tabulka 5).
Tabulka 5: Přehled metabotropních glutamátových receptorů

Avšak dosud bylo publikováno pouze málo studií zabývajících se metabotropními
receptory u schizofrenie a jejich úloha v patofyziologii psychózy musí být ještě objasněna.
Určitou možnost abnormálního působení těchto receptorů u schizofrenie ukazují
experimenty, kdy aktivace skupiny II mGluR receptorů u potkanů prokazatelně zmírnila
změny chování vyvolané fenycyklidinem, nekompetitivním antagonistou NMDA
receptorů, který je schopen vyvolat psychotické symptomy (Moghaddam, 2004). Avšak ve
studii exprese mGluR mRNA v thalamu pacientů se schizofrenií se nepodařilo prokázat
žádné změny v hladině těchto transkriptů oproti kontrolním jedincům (Richardson-Burns et
al., 1999).

c) Změny v transportérech pro glutamát
Aktivita glutamátem zajišťované excitační neurotransmise u schizofrenie může být
snížena z několika důvodů, včetně změn v expresi NMDA receptorů (Moghaddam, 2004).
Avšak ukazuje se, že i jiné procesy v glutamátových synapsích jsou v poslední době
spojovány se schizofrenií, a to například zvýšení transportu glutamátu do synaptických
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vezikulů (Eastwood and Harrison, 2005). Charakteristiky transportérů, které řídí
vezikulární transport glutamátu (VGluT) jsou avšak velmi odlišné od ostatních
glutamátových transportérů, jako jsou EAAT2 (GLT), EAAT1 (GLAST) z rodiny
transportérů excitatorních aminokyselin (EAAT transportéry). Jejich afinita pro L-glutamát
je zhruba o dva až tři řády nižší než u EAAT, mají jiné substrátové specifity, jsou více Clnež Na+/K+-dependentní, používají H+-dependentní ATPázy jako zdroje energie a jsou
kódovány jinými geny než EAAT rodina transportérů. Navíc není jisté, zda mírné změny
ve VGluT1 mRNA, které byly v mozkové tkáni pacientů trpících schizofrenií nalezeny, by
se projevily jako změny v glutamátergní transmisi nebo skutečně ve změněné hladině
VGluT1 proteinů. Jelikož se hladiny VGluT1 mRNA zvyšovaly v závislosti na věku
pacientů se schizofrenií, mohou být spíše důsledkem než příčinou choroby (Nanitsos et al.,
2005).
Avšak glutamátergní neurotransmise může být oslabena pokud je neuropřenašeč
L-glutamát

odstraněn/inaktivován

předtím,

než

může

adekvátně

interagovat

s postsynaptickými receptory. Toto by mohlo být způsobeno hyperaktivním glutamátovým
transportem zprostředkovaným EAAT1, EAAT2 nebo jiným transportérem z rodiny
EAAT, (obrázek 3) a současně by bylo nezávislé na změnách vrozených či získaných ve
struktuře a distribuci NMDA receptorů nebo VGluT proteinů.
Obrázek 3: Modely EAAT transportérů

Oba tyto modely znázorňují sérii transmembránových α-helixů ve struktuře EAAT
transportérů
(Převzato z R.J. Vandenberg et al., Eur. J. Pharmaceutical Sci. 23, 2004)

Z různých pozorování víme, že neuroleptika buď inhibují nebo snižují glutamátový
transport (GluT). Chlorpromazin inhibuje GluT přímo, zatímco klozapin a haloperidol
mohou signifikantně snižovat GluT při chronickém podávání v pozorovních na zvířatech,
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zatímco nevykazují žádný efekt na GluT in vitro. Působení klozapinu (atypické
antipsychotkum známé efektivními účinky v léčbě negativních symptomů) je zřejmě
specifické na EAAT2. Byla pozorována až 70% redukce exprese EAAT2 v mozku
potkanů, kterým byl podáván klozapin (De Souza et al., 1999), zatímco za stejných
experimentálních podmínek nebyl pozorován žádný efekt na expresi EAAT1 (Melone et
al., 2001). Avšak po klozapinové léčbě může být také exprese EAAT3 společně EAAT2
snížena v několika korových a podkorových mozkových oblastech. K těmto nálezům se
připojují navíc nedávné nálezy abnormálně vysokých hladin EAAT2 a zvýšené aktivity
GluT (až čtyřikrát více než u kontrol) v PFC tkáni u pacientů se schizofrenií (Matute et al.,
2005). Podobné změny, zahrnující též EAAT1, byly popsány též pro příslušné hladiny
mRNA molekul v thalamu (Smith et al., 2001).
Jaké jsou příčiny těchto změn? Jak je exprese a aktivita GluT regulována? Regulace
GluT a exprese glutamátových transporterů in vivo je velmi komplexní. Nedávné
experimenty používající kultury astrocytů prokázaly ovlivnění exprese glutamátových
transportérů mnoha neuropeptidy a růstovými faktory aktivními především v mozkové
tkáni, některé z těchto látek mohou působit specificky na EAAT1 nebo EAAT2 (Figiel et
al., 2003).
Jelikož predispozice pro schizofrenii může být získaná během rané ontogeneze,
bylo by přínosné zjistit, zda by patologické zvýšení GluT bylo též detegováno v časné fázi
vývoje mozku. Ukazuje se, že GluT působí velmi významně v průběhu vývoje mozku.
Glutamátové transportéry jsou významně exprimovány v oblastech vyvíjejícího se mozku,
kde probíhá intenzivní proliferace buněk a jak EAAT1 tak EAAT2 – přítomné v dospělém
mozku hlavně v astrocytech - jsou silně exprimovány i v nezralých neuronech. Navíc
mohou být EAAT i EAAT2 kriticky důležité pro strukturální a funkční zrání mozkové
kůry. Z experimentů s knock-out myšmi pro EAAT1 a EAAT2 je patrné, že EAAT1 sice
může do určité míry nahradit chybějící EAAT2, ale totální absence těchto dvou
nejdůležitějších glutamátových transportérů způsobuje výrazné poruchy ve vývoji mozku a
je neslučitelné se životem (Nanitsos et al., 2005).
Averzivní faktory prostředí působící na vývoj mozku v raném postnatálním stádiu
nebo během vývoje plodu v těle matky mohou způsobit změny, které nemusí nutně vést
k manifestaci mentální choroby v pozdní adolescenci nebo rané dospělosti. Poškození
mohou být způsobena působením cytokinů tvořených jako odpověď na infekci. Může dojít
i ke zvýšené expresi glutamátových transportérů jako např. EAAT2 (Persson et al., 2005).
Podávání kyseliny chinolinové, která je v organismu ve zvýšené míře produkována
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zánětem-aktivovanou mikroglií (a makrofágy), mláďatům potkanů je používáno jako jeden
z animálních modelů schizofrenie (Šťastný et al., 2005). Kyselina chinolinová přitom
snižuje GluT jak in vitro, tak in vivo. Jelikož plně funkční GluT má zásadní význam pro
správný vývoj mozku, pak dokonce i malé změny v inhibici GluT mohou mít
dlouhotrvající následky na mozkové struktury a jejich funkce. Kompenzatorní mechanismy
regulující GluT v takto ovlivněných organismech nemusí vést k úpravě či normalizaci
následku ani po skončení zánětlivého/neurotoxického procesu, a to alespoň v některých
oblastech mozku a může docházet k chronicky zvýšené expresi EAAT2 a dlouhodobě nebo
trvale deficientní neurotransmisi.
Stojí za zmínku, že dosud jsme hovořili o EAAT1 a EAAT2, glutamátových
transportérech, o kterých se předpokládá, že jsou exprimovány převážně v astrocytech
mozkové tkáně dospělých jedinců. Avšak, i neurony a zvláště pak neuronová zakončení
mají glutamátové transportéry. Předpokládá se, že se jedná o variantu EAAT2. Avšak je
nutno poznamenat, že ať už se ukáže, že neuronální (presynaptická) varianta EAAT2 hraje
nebo nehraje dodatečnou roli v pohybu glutamátu, tento fakt nezmění výše zmíněnou
hypotézu hyperaktivního glutamátového transportu u schizofrenie.

d) Genetický základ systémové dysfunkce u schizofrenie
Jak již bylo zmíněno v úvodu, schizofrenie je onemocnění s významnou genetickou
složkou. V posledních letech byla popsána souvislost schizofrenie s mnoha geny. Tyto
kandidátní geny často souvisí s glutamátergním neuropřenašečovým systémem. Mezi
kandidátní geny pro schizofrenii, které byly do dnešní doby popsány, patří geny kódující
neuregulin 1 (NRG1), dysbindin-1 („dystrobrevin binding protein1“, DTNBP1),
neuregulinový receptor typu erbB4 (erbB4), katechol-O-metyl transferázu (COMT),
regulátor G-proteinem zprostředkované signalizace-4 (RGS4), oxidázu D-aminokyselin
(DAAO) a AKT1 („murine thymoma viral oncogene homolog 1“) (Arnold et al., 2005),
(V. Bubeníková, 2005).
Funkce proteinů kódovaných vybranými kandidátními geny v glutamátergní
synapsi schematicky znázorňuje obrázek 4.
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Obrázek 4: Schematický obrázek glutamátergní synapse.
Dysbindin-1 ovlivňuje transport glutamátu (Glu) do synaptických veziklů a přímo ovlivňuje
glutamátové receptory. RGS 4 patří mezi skupinu proteinů regulujících G-proteiny,
zabraňuje aktivaci fosfolipázy C podtypu β a inhibuje zvýšení intracelulární hladiny Ca 2+
iontů způsobené aktivcí receptorů mGluR skupiny I. Proteiny G 72 a DAAO ovlivňují
metabolismus koagonisty NMDA receptorů D-serinu. Neuregulin 1 je součástí membrány
synaptických váčků, reguluje expresi podjednotek NMDA receptorů a interaguje
s postsynaptickou denzitou (PSD).
(Upraveno dle: Owen et al., J. Clin. Invest. 2004)

V následujícím textu bude stručně popsána funce dvou kandidátních genů (a jejich
produktů) vztahujících se ke glutamátergnímu systému, u nichž data podporují jejich
spojitost se schizofrenií, a jejich možný význam pro patofyziologii schizofrenie. Jsou to:
neuregulin 1 (a s ním spojená erbB signalizace) a dysbindin-1 .
Neuregulin 1 (NRG1) má v CNS několik funkcí a tak změny v sekvenci v tomto
genu mohou mít různé důsledky ve vztahu k patofyziologii schizofrenie. NRG1 je
růstovým faktorem gliových buněk a účastní se též migrace korových neuronů podél
radiálních gliových buněk. V nedávné době byla popsána snížená denzita oligodendrocytů
v mozkové tkáni pacientů se schizofrenií (Hof et al., 2003), což ukazuje na jednu z
možných cest působení NRG1 v patofyziologii této choroby. NRG1 také reguluje expresi
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podjednotek NMDA receptoru (zvyšuje expresi NR2C podjednotky) a aktivuje receptor
spojený s tyrozinkinázou erbB4. Receptor erbB4 je kolokalizován s NMDA receptory na
postsynaptické membráně a aktivací receptoru erbB dochází k fosforylaci NR2
podjednotek NMDA receptoru, což zvyšuje pravděpodobnost otevření receptoru po
navázání agonisty (Moghaddam, 2003). NRG1- erbB signalizace tak přímo reguluje
glutamátergní neurotransmisi, a změny v NRG1-erbB signalizaci by mohly být spojeny se
změnami v glutamátergní transmisi pozorovanými u schizofrenie.
Protein dysbindin-1 obsahuje vazebnou doménu pro dystrobreviny a společně tvoří
součást dystrofinového glykoproteinového komplexu. Dysbindin-1 je exprimován v
neuronech různých oblastí mozku a to jak v postsynaptické, tak presynaptické oblasti.
Předpokládá se, že dysbindin-1 za normálních okolností inhibuje transport glutamátu do
synaptických vesiklů a tím reguluje glutamátergní transmisi. Studie exprese genu pro
dysbindin-1 v prefrontální kůře a hipokampu pacientů se schizofrenií opakovaně prokázaly
sníženou expresi tohoto genu. Podobné výsledky poskytly i imunohistochemické studie,
kdy hladina proteinu dysbindinu-1 v presynaptických zakončeních neuronů hipokampu
schizofrenních pacientů byla snížena až na 42 % (Talbot et al., 2004).

4. Co nám mohou o etiologii a patofyziologii schizofrenie říci animální
modely?
Protože nemáme k dispozici jednoduché biochemické nebo buněčné indikátory pro
schizofrenii, je veliké úsilí věnováno vývoji vhodných animálních modelů tohoto
onemocnění. Avšak přirozeně se setkáváme se skepticismem, co se týče otázky, jak přesně
může chování zvířete odrážet tak komplexní poruchu, jako je schizofrenie. Některé oblasti
mozku hlodavců také nejsou natolik vyvinuty, aby změny v chování zvířete odpovídaly
projevům této duševní choroby u člověka. Zvířata postrádají vyšší, typicky lidské funkce
mozku jako např. koncept vlastního já, sebereflexi a konečně suicidalitu (schopnost
sebevraždy), které jsou u schizofrenie významně narušeny.
Psychiatrická onemocnění jsou však spojena s kvantitativními fenotypy, tzv.
dílčími

projevy

(„intermediate

traits“)

nebo

vlastními,

dílčími

fenotypy

(„endophenotypes“). Tyto dílčí projevy (u schizofrenie je to např. prepulzní inhibice (PPI))
jsou rizikovými faktory, které nejsou v mnoha případech specifické jen pro jedno
onemocnění. Na rozdíl od plné komplexní poruchy mohou být některé z těchto dílčích
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projevů modelovány a studovány na animálních modelech, včetně fyziologických nebo
anatomických změn mozku a změn projevů chování (obrázek 5) (E. Seong et al., 2002).

Obrázek 5: Kategorie dílčích projevů v animálních modelech schizofrenie
Psychiatrická porucha jako celek (v černém políčku), není možné jako takovou zachytit
v animálním modelu. Avšak některé dílčí projevy („intermediate traits“) onemocnění
mohou být u zvířat modelovány. V každém barevném políčku v pravém sloupci je uveden
příklad dílčího projevu u schizofrenie a příslušný fenotyp u animálního modelu je uveden
pod ním. Například deficit sluchového vstupu („auditory gating deficit“) se u animálního
modelu projeví jako abnormální prepulzní inhibice. Psychomotorická porucha se projeví
jako zvýšená lokomoce, změny v sociálních interakcích lze u animálního modelu pozorovat
jako změny ve vzájemném očichávání („ reciprocal whisker grooming“).
(Upraveno dle Seong et al., Trends in Genetics, 2002)

Použití animálních modelů nám umožňuje především dlouhodobé, případně
celoživotní studium genetických faktorů v interakci s epigenetickými faktory prostředí.
Tyto faktory mohou ovlivňovat jak sociální (hravé) chování mláděte, tak mohou měnit
pohybovou aktivitu jedince jako reakcí na nové prostředí (test volného pole), jeho
senzorimotorický vstup (test úlekové reakce a její prepulzní inhibice) i prostorovou paměť
(test Morrisova vodního bludiště) v době dospívání a v časné dospělosti. A tak, přestože u
zvířete nemůžeme navodit schizofrenii jako nemoc, můžeme animální model použít
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k ověřování výše uvedených teorií a hypotéz. V současnosti používané animální modely
schizofrenie lze rozdělit do tří základních skupin:

1)

farmakologické

modely

s převážně

predikční

validitou

(ovlivnění

dopaminergního, glutamátergního či serotoninergního systému)
2)

heuristické modely s převážně konstrukční a fenomenologickou validitou

(ověřování neurodegenerativní, neurovývojové a neuroinfekční hypotézy schizofrenie)
3)
(genetické

genetické modely s konstrukční, fenomenologickou i predikční validitou
ovlivnění

funkce

hlavních

neuropřenašečových

systémů

ve

vztahu

k patofyziologii a léčbě nemoci)

Farmakologické modely
Nejčastěji

používanými

animálními

modely

schizofrenie

jsou

modely

farmakologické. Tyto modely jsou založeny na pozorováních ukazujících, že určité léky,
napodobující schizofrenní projevy u lidí, vyvolávají změněné chování u hlodavců, což
může být upraveno podáním klinicky účinných neuroleptik.
V klinických výzkumech bylo prokázáno, že nekompetitivní antagonisté NMDA
receptorů (PCP, ketamin, dizocilpin) vyvolávají u normálních jedinců soubor projevů,
které zahrnují pozitivní a negativní projevy, kognitivní poruchy a změny ve fyzickém
projevu („body image“) (Coyle J.T., 1996). Navíc tyto látky zvýrazňují symptomy u
schizofrenních pacientů.
Výše uvedená pozorování vedla k použití PCP a příbuzných látek v animálních
modelech schizofrenie. Schizofrenii podobné chování u hlodavců, indukované antagonisty
NMDA receptorů, zahrnuje zvýšenou úroveň pohybu a stereotypního chování a deficit
v sociálních interakcích, třídění senzorimotorických vstupů a v kognitivních funkcích
(Sams-Dodd F, 1998). Existuje názor, že zvířata, kterým jsou podávány nízké dávky
antagonistů NMDA receptorů představují komplexnější model schizofrenie než zvířata,
kterým je podáván amfetamin. Modely za použití antagonistů NMDA receptorů
napodobují totiž nejen pozitivní symptomy (pohybová hyperaktivita a stereotypní pohyby),
ale také negativní symptomy (deficity v sociálních interakcích) (Sams-Dodd F, 1998).
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Je zajímavé, že atypická antipsychotika, která působí také přes 5-HT receptory, jsou
v tomto modelu účinější než antipsychotika typická (Coyle J.T., 1996). Schopnost
klozapinu a ostatních atypických antipsychotik potlačit abnormální chování vznikající při
blokádě NMDA receptorů je připisováno jejich působení na 5-HT receptory spíše než
blokádou D2 receptorů (Carlsson A. et al., 2001). Avšak přesné molekulární a buněčné
mechanismy účastnící se této 5–HT-glutamátové interakce zůstávají stále částečně
neobjasněny.

Heuristické modely
Charakterizujeme-li chování jako vnější projev činnosti CNS, pak animální modely
umožňují v určité paralele zkoumat reakce mozku, a to i proto, že chování je možno
považovat za nejcitlivější indikátor, kterým organismus reaguje na vlivy prostředí.
Jako konkrétní příklad ověřování

neurovývojové a neuroinfekční hypotézy

schizofrenie za použití heuristických modelů schizofrenii podobného chování můžeme
uvést experiment, při kterém je mláďatům potkana podána intracerebroventrikulárně
infundována kyselina chinolinová (QUIN). QUIN, neurotoxický metabolit tryptofanu, je
v nadměrném množství produkována infekcí nebo mozkovou ischémií aktivovanou
mikroglií a makrofágy. To může způsobit excitotoxické a degenerativní poškození
citlivých populací neuronů v mozkové tkáni (Šťastný F.et al., 2005).
Neonatální podání QUIN 12.PND vedlo k rozsáhlému zániku hipokampálních
neuronů s maximem za 24 h po infuzi (Šťastný F. et al., 2004). Toto neonatální poškození
mělo za následek nejen celkové zmenšení mozku u 50denních jedinců, ale především
rozsáhlé poškození dorzálního hipokampu, které podstatně přispělo ke zmenšení hmotnosti
levého i pravého hipokampu (Tejkalová H., Šťastný F., 2005). Po neonatální infuzi QUIN
byla také zjištěna dysfunkce glutamátergního systému, týkající se přednostně snížené
hustoty NMDA receptorů a změny v jejich podjednotkové stavbě a následného snížení
vazby glutamátu do membrán mozkových buněk. Vztah mezi dysfunkcí glutamátergního
systému a přechodným hyperdopaminergním stavem v postpubertálnim období byl
studován po systémovém podání látky GBR 12909, která inhibuje transportér pro dopamin.
Neurochemické změny byly provázeny významnými změnami v PPI (bylo zjištěno
výrazné snížení PPI) jako měřítka deficitu senzorimotorické pozornosti; jakož i zvýšenou
lokomoční aktivitou a větřením v reakci na nové prostředí (Tejkalová et al., 2001).
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Skutečnost, že GBR 12909 indukovanou pohybovou hyperaktivitu bylo možné částečně
potlačit

typickým

antipsychotikem

(haloperidol)

a

zcela

utlumit

atypickým

antipsychotikem (klozapin), dokládá fakt, že tento model splňuje fenomenologickou a
konstrukční validitu animálního modelu schizofrenii podobného chování.

Genetické modely schizofrenie
Animální modely nám pomáhají posoudit význam genetických mutací a
identifikovat nové kandidátní geny. Díky relativně vysoké úrovňi genomové homologie
mezi hlodavci a lidmi jsou především myši využívány často jako genetický model pro toto
lidské onemocnění.

Mutanti v genech pro NMDA receptory
Myši deficientní v NMDA receptorech (snížený počet NMDA receptorů na 10%)
byly vyselektovány cílenou mutací v genu pro NR1 podjednotku, která je vždy přítomnou
podjednotkou funkčních NMDA receptorů. Myši deficientní v NMDA receptorech byly
schopny přežít do dospělosti, narozdíl od myší s nulovou mutací v NR1 (Mohn et al.,
1999). NR1 „knock-down“ myši vykazují chování podobné tomu, které bylo pozorováno
na zvířatech, kterým byl podán PCP nebo MK-801: byla pozorována zvýšená pohybová
aktivita a stereotypní pohyby. Obě antipsychotika, haloperidol a klozapin, byla schopna
zmírnit tuto hyperaktivitu, avšak pouze klozapin byl účinný v dávkách, které neovlivnily
pohybovou aktivitu u normálního typu („wild type“) zvířat (Mohn et al., 1999).
NR1 „knock-down“ myši také vykazovaly deficienci v sociálních interakcích a
sexuálním chování, což bylo možno zmírnit klozapinem. Díky těmto pozorováním
můžeme říci, že NR1 „knock-down“ myši mohou sloužit jako genetické modely doplňující
modely s PCP nebo MK-801 (Gainetdinov R.R. et al, 2001). Avšak také ostatní důležité
charakteristiky jako např. senzorimotorický vstup a kognitivní funkce by měly být
studovány aby podpořily tyto předpoklady.
Mezi modely s ostatními mutacemi v glutamátovém systému jsou zvláště zajímavé
myši postrádající NR2A podjednotku NMDA receptoru. NR2A mutantní myši, které
představují další příklad malfunkce NMDA receptorů, vykazovaly zvýšenou pohybovou
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aktivitu v neznámém prostředí a kognitivní deficit projevující se v různých úkolech
ověřujících schopnost učení (Miyamoto Y.et al, 2001). Zvýšenou pohybovou aktivitu u
NR2A mutantních myší bylo možno zmírnit antipsychotiky haloperidolem a risperidonem.
Byly charakterizovány neurochemické změny v metabolismu jak dopaminu, tak 5-HT ve
frontální kůře a ve striátu těchto mutantních myší. Navíc úroveň NMDA receptory
stimulovaného uvolňování [3H]DA v řezech striáta byla zvýšena, zatímco úroveň
uvolňování [3H]GABA byla značně snížena (Miyamoto Y.et al, 2001). Je zapotřebí
detailnějšího zkoumání behaviorálních fenotypů společně se stavem jak dopaminem, tak 5HT řízeného systému v těchto NMDA receptor deficientních animálních modelech.
Na tomto místě je vhodné zmínit, že nevýhodou molekulárně genetické techniky
„knock-down“ je fakt, že se jedná o „hrubý“ zásah do genové regulace, který v důsledku
systémových regulací ovlivní i funkci dalších neuropřenašečových systémů, které nemají
přímý význam pro patofyziologii schizofrenie (Teplický et al., 2004). Proto je vhodnější
použití cílené bodové mutace v místě, jež nás zajímá. Mohou být také vypracovány vhodné
genetické animální modely, které budou založeny na přechodné a stupňované represi genů
za použití a) antisence oligodeoxyribonukleotidů (aODN) anebo b) malých interferujících
RNA (si RNA). Tyto modely jsou schopny lépe zobrazit význam „slabých“ genů
v etiologii schizofrenie (Šťastný a Peková, 2005).
5. Etiopatogeneze schizofrenie – současnost a směry možného výzkumu
Na základě současných poznatků můžeme říci, že schizofrenie je neurovývojová,
geneticky podmíněná porucha, jejíž etiologie může být významně ovlivněna nepříznivými
vlivy prostředí. Je nepravděpodobné, že by tato choroba byla způsobena změnou v jednom
genu. V pozadí tohoto onemocnění stojí zřejmě celá řada genů, které spolu interagují.
Avšak dosud nemáme žádný genetický ukazatel, který by spolehlivě určoval riziko vývoje
schizofrenie. V dnešní době máme k dispozici mnoho studií, které ukazují různé
abnormality spojené se schizofrenií. Avšak žádné z těchto nálezů u schizofrenie, ať už
histologických, biochemických nebo neuropsychologických nejsou využitelné pro
diagnózu psychózy.
Snahou soudobého výzkumu je zaměřit se na tento problém a nalézt postupy, jež by
vedly k přesnějšímu, spolehlivému

diagnostickému ukazateli schizofrenie. Jednou

z možných cest jsou například funkční zobrazovací studie, na které mohou navazovat
studie genetické.
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Jak již bylo řečeno, na etiologii choroby se podílejí i faktory prostředí. Do dnešní
doby bylo identifikováno několik rizikových faktorů prostředí pro schizofrenii, jako
například vyšší věk otce, porodní komplikace, virová infekce v 2./3. trimestru těhotenství
nebo v ranném dětství, vyrůstání v městském prostředí a další (Van Os a Marcelis, 1998).
Podrobnější zkoumání rizikových faktorů prostředí a jejich interakcí s genetickými faktory
může vést jak k lepší identifikaci ohrožených skupin jedinců, tak k zefektivnění léčby.
Dalším významným cílem soudobých studií je hledání nových farmakologických
cílů a vývoj nových, účinnějších farmak. K tomu je zapotřebí detailní pochopení struktury
a funkce jednotlivých neuropřenašečových systémů, jejich jednotlivých komponent a jejich
vzájemných interakcí jak za fyziologických podmínek, tak patologických stavů, jako je
tomu v případě schizofrenie.
K cestě za dosažení těchto cílů jsou užitečným nástrojem animální modely. Máme
k dispozici mnoho animálních modelů, z nichž každý může sloužit jinému účelu.
Schopnost testovat různé hypotézy schizofrenie využitím genetických přístupů
v animálních modelech by mohlo otevřít cestu k pochopení toho, jak neurotransmiterové
systémy interagují ve vývoji psychotického chování. Navíc tyto studie by mohly
implikovat úlohu nových kandidátních genů pro tuto chorobu, identifikovaných analýzou
genetických souvislostí nebo genomovými scany. Tyto modely mohou poskytnout
příležitost ověřit účinky potenciálně terapeutických látek u zvířat s pochopenou patologií
mozku díky plánovaným genetickým manipulacím.
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