
fre nię (Karls son i wsp. 2002), co sta no wi punkt
wyj ścia hi po tez o te ra peu tycz nym wpły wie
ago ni stów re cep to ra D1 na de fi cy ty po znaw -
cze to wa rzy szą ce tej cho ro bie (Gold man -Ra -
kic i wsp. 2004). Ba da nia ob ra zo we z za sto so -
wa niem li gan dów re cep to rów D2 wska zu ją na
wzrost licz by re cep to rów z ro dzi ny D2 u osób,
któ re nie otrzy my wa ły do tąd neu ro lep ty ków,
oraz u nie le czo nych neu ro lep ty ka mi cho rych
na schi zo fre nię (Wong i wsp. 1986). W ko lej -
nych ba da niach nie po twier dzo no jed nak tych
wy ni ków (Far de i wsp. 1990; Hie ta la i wsp.
1991; Mar ti not i wsp. 1990, 1991).

W ostat nich la tach La ru el le i wsp. (1996),
wy ko rzy stu jąc ob ra zo wa nie SPECT i PET
z za sto so wa niem li gan dów re cep to rów do pa -
mi no wych o ni skim po wi no wac twie do re cep -
to ra, pod da li po mia rom po ziom uwal nia nia do -
pa mi ny do szcze li ny sy nap tycz nej. Z ich ba -
dań wy ni ka, że u osób cho rych na schi zo fre -

nię po po da niu am fe ta mi ny do cho dzi do
więk sze go uwal nia nia do pa mi ny w prąż ko wiu
(Abi -Dar gham i wsp. 1998; La ru el le i wsp.
1999). Wzrost ak tyw no ści do pa mi ner gicz nej
w prąż ko wiu po zo sta je, jak się wy da je, przy -
naj mniej po czę ści pod wpły wem re gu la cji glu -
ta minianer gicz nej (Ke ge les i wsp. 2000;
Smith i wsp. 1998).

KLI NICZ NA TE RA PIA 
SCHIZO FRE NII

Po stęp w le cze niu schi zo fre nii miał jak do tąd
cha rak ter em pi rycz ny, a nie teo re tycz ny,
i z rzad ka opie rał się na ra cjo nal nych prze słan -
kach. Chlo ro pro ma zy nę za sto so wa no u pa cjen -
tów ze schi zo fre nią ze względu na jej wła ści -
wo ści se da tyw ne, któ re ujaw ni ły się przy jej
sto so wa niu ja ko środ ka po prze dza ją ce go znie -
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SPM, p < 0,01, n = 5, 6 minut

Wzrost rCBF Spadek rCBF

L R

RY CI NA 14-2   Re gio nal ny prze pływ krwi w mó zgu (re gio nal ce re bral blo od flow, rCBF) ob ra zu ją cy
wpływ ke ta mi ny na czyn ność mó zgu oso by cho rej na schi zo fre nię.

Wer sja ko lo ro wa znajduje się w do da tku. Wzrost re gio nal ne go prze pły wu krwi w mó zgu wy stą pił
w przed niej czę ści za krę tu ob rę czy i prze cho dzi w kie run ku przy środ ko wych ob sza rów czo ło wych (lewy
skan). Spa dek re gio nal ne go prze pły wu krwi w mó zgu wy raź nie wi docz ny w hi po kam pie i za krę cie ję -
zy ko wym (pra wy skan). Ob sza ry, w któ rych ob ser wu je się zna czą ce róż ni ce w prze pły wie krwi, są na -
kła da ne za po mo cą plo to wa nia na tym cza so we ob ra zy wy ko na ne me to dą re zo nan su ma gne tycz ne go
ce lem uła twie nia lo ka li za cji zmia ny. SPM = sta ty stycz ne ma po wa nie pa ra me trycz ne.

Źró dło: Ob ra zy zo sta ły uzy ska ne od dr Hen ry’ego Hol com ba i dr Ad rien ne Lah ti.


