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Udział nieprawidłowej czynności łańcucha

oddechowego
mitochondriów w patogenezie schizofrenii

The mitochondrial respiratory chain dysfimction in pathogenesis oj schizophrenia
TADEUSZ PIETRAS
Z Pracowni Gerontologii Kliniki Pneumonologii i Alergologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ar~vkul omawia znaczenie zaburze/1.filllkcjonowania lmieucha oddechowego w patogenezie, przebiegu i leczeniu schizofrenii. Poglądy. Zwiększenie aktywności kompleksu I (NADH dehydrogenazy) koreluje dodatnio z pozytywnymi o~jawami schizofrenii. W schizofi-enii obserwuje się zmiany
ekspresji genów kodujących białka podjednostki kompleksu I i w mniejszym stopniu kompleksu IV. Zwiększo
na i zmnięjszona aktywność lmieucha oddechowego posiada istotne znaczenie w patogenezie choroby. Leki
przeciwpsychoryczne hannlją aktywność kompleksu I, co ma prawdopodobnie znaczenie w powstawaniu
poneuroleptycznych o~jawów pozapiramidowych. Wnioski. Zrozumienie roli mitochondriów w patogenezie
i przebiegu schizo/i-enii wyznacza nowe kierunki poszukiwmi badawczych i strategii terapeutycznych.
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SUMMARY. Aim. This artiele reviews several independent lines o( evidence that suggest an involvement o(
mitochondrial dysfilllction in the pathogenesis, course and treatment o(schizophrenia. Review. Some studies
indicate a dysfimction of the oxidative phosphorylation system and altered mitochondrial-related gene
expression. In addition, the interaction between mitochondrial respiration and dopa11line, a predo11linant
etiological factor in positive symptoms of schizophrenia, is cOllsidered as a possible 11lechanism underlying
the hyper- and hypoactivitcv cyeling in schizophrenia. Antipsychotic drugs inhibit the activity ofcomplex I
which is probably implicated in the onset ofpost-neuroleptic extrapyramidal symptoms. ConclllsiollS.
Understanding the role o.(mitochondria in schizophrenia may encourage novel treatment approaches, the
identification o( candidate gen es, and /lew insights into the pathophysiology and etiology ofthe disorder.
Słowa kluczowe: łańcuch oddechowy I NADH dehydrogenaza I schizofrenia
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Współczesna klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania opiera się
głównie na ocenie i klasyfikacji fenomenów
życia psychicznego człowieka [1, 2]. Definiowanie, wyjaśnianie i nazewnictwo pojęć
psychopatologicznych tworzone jest zarówno w oparciu o tradycje psychopatologii,
jak i o najnowsze osiągnięcia psychologii
poznawczej [3]. Współczesna psychologia
umysłu i psychopatologia szukają anatomicznego, psychofizjologicznego i molekularnego podłoża powstawania fenomenów życia

psychicznego, przy oczywistym założeniu, że
substratem dla funkcji psychicznych jest
mózg [3,4,5]. Szczególne znaczenie posiada
szukanie biologicznych uwarunkowań omamów i halucynacji w schizofrenii [6]. Współ
czesna medycyna dzięki rezonansowi magnetycznemu, technikom biologii molekularnej
i neuropsychologii wykazała, że u podłoża
wielu procesów psychicznych leżą określone
zjawiska biologiczne. Nie ma jednak prostej
zależności pomiędzy procesami fizjologicznymi w ośrodkowym układzie nerwowym
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a fenomenami życia psychicznego. Wynika to
z faktu, że niemal w każdy proces poznawczy lub zjawisko emocjonalne zaangażowa
ne jest wiele neuronów, ośrodków, struktur
anatomicznych i genów. Zatem ani psychopatologii, ani badania psychiatrycznego
prawdopodobnie nigdy nie zastąpi się teclmikarni badań obrazowych, cZYlmościowych i
molekularnych. Nie oznacza to, że poszukiwania takie są bezowocne, albowiem wyjaśniająpatogenezę wielu chorób i wytyczają
dalsze kienmki badm'l podstawowych i poszukiwań farmakologicznych.
Również w badaniach nad schizofrenią
pewne biologiczne teorie okazały się ważne
w zbliżaniu się do zrozumienia patogenezy.
Koncepcja zwiększonej aktywności szlaków
dopaminowych tłumaczy mechanizm powstawania omamów i urojeń, oraz działania
przeciwpsychotycznego leków neuroleptycznych [7, 8]. Koncepcja zaburzonej neurotransmisji serotoninowej wraz z poprzednią
koncepcją dopaminową, wyjaśnia dobrze
działanie atypowych leków przeciwpsychotycznych [9, 10]. Również koncepcja zaburzonego przekaźnictwa GABA-ergicznego
i glutaminergicznego znalazła empiryczne
potwierdzenie [lO, 11, 12]. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się hipoteza neurorozwojowa schizofrenii sfonnułowana przez
Weinbergera [13]. Tłumaczy ona dość dobrze
zjawisko zapadalności młodych dorosłych,
wyjaśnia obserwowane deficyty neuropsychologiczne i częściowo patogenezę objawów negatywnych [14]. W oparciu o tękon
cepcję można wytłumaczyć wiele objawów
schizofrenii. Wszystkie wymienione koncepcje, z teoriąneurorozwojowąna czele, nie są
ze sobą sprzeczne i uzupełniają się wzajemnie tworząc coraz bardziej spójny obraz patogenezy i przebiegu choroby.
Ostatnio zainteresowanie wzbudził udział
mitochondriów w patogenezie schizofrenii [15]. Zaobserwowane nieprawidłowości
w budowie i funkcjonowaniu mitochondriów
przybliżają zrozumienie zarówno zaburzonej
czynności układu dopaminergicznego (zwią
zanej z objawami wytwórczymi), jak i nie-
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prawidłową apoptozę w mózgu. Powstanie
niektórych deficytów neuropsychologicznych,
zmian neuroanatomicznych i objawów negatywnych w przebiegu schizofrenii tłumaczy
się patologiczną apoptozą w czasie rozwoju
mózgowia [16].

ZABURZENIA W AKTYWNOŚCI
ENZYMÓW
ŁAŃCUCHA ODDECHOWEGO
W SCHIZOFRENII
Łal1cuch oddechowy składa się z pięciu
kompleksów enzymatycznych umi~jscowio
nych w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Są to [15, 17]:

dehydrogenaza NADH
(oksydoreduktaza NADH:
koenzym Q)
kompleks I

E.C.1.6.5.3

dehydrogenaza
bursztynianowa

E.C.1.3.5.1

kompleks II

oksydoreduktaza
koenzym Q: cytochrom C kompleks III E.C.1.10.2.2
oksydaza cytochromu C O kompleks IV E.C.1.9.3.1
ATP

transportująca

W

kompleks V E.C.3.6.1.34

Fizjologiczną rolą łańcucha oddechowego jest przenoszenie elektronów z NADH
i FADHz powstałych w katabolicznych procesach metabolicznych na tlen [15,17].
W czasie tego transportu powstaje w poprzek
błony mitochondrialnej gradient jonów wodorowych. Energię zgromadzoną w różnicy
stężeń jonów H+ po obu stronach błony wykorzystuje ATPaza do biosyntezy ATP. Geny
dla białek podjednostek enzymów łańcucha
oddechowego kodowane są przez jądro komórkowe (70 peptydów) i mitochondrialny
DNA (13 peptydów) [17].
Ukazało się wiele prac sugerujących
uszkodzenie białek łm'lcucha oddechowego
w schizofrenii. Już w 1989 r. Wong-Riley
[18] podjął prace badawcze nad aktywnością
oksydazy cytochromu C w mózgach osób
zmarłych chorych na schizofrenię. Cavelier
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i wsp. [19] wykazali, że zmniejszenie aktywności oksydazy cytochromu C o 43% w korze płatów czołowych i zmniejszenie 063%
w jądrze ogoniastym u 13 osób zmarłych
chorych na schizofrenię. Grupę kontrolną stanowili zmarli, u których za życia nie stwierdzono schizofrenii. Ten sam zespół autorów
stwierdził w innym badaniu o )0% zmniejszenie aktywności oksydazy cytochromu C
w jądrze ogoniastym zmarłych na schizofrenię [20]. Wzrost aktywności kompleksów IV
i II stwierdzili z kolei w skorupie Prince
i wsp. [20]. Nie zaobserwowali oni natomiast
istotnych różnic w aktywności obu enzymów w gałce bladej, we wzgórzu i obszarach
śródmózgowia [20]. Również Maurer i wsp.
[21] zaobserwowali zmniejszenie aktywności
oksydazy cytochromu C w mózgach zmarłych schizofreników o 53% w korze czołowej i o 49% w korze skroniowej. Nie
stwierdzili zaś zmian aktywności w móżdżku
i jądrach podstawy mózgu. Prince i wsp. [22]
wykazali ujemną korelację pomiędzy aktywnością oksydazy cytochromu C w skorupie
a nasileniem objawów negatywnych za życia
w mózgach zmarłych pacjentów. Podobne
tendencje wykazano w innych strukturach
mózgowia: korze czołowej, jądrze ogoniastym, gałce bladej i w międzymózgowiu,
nie były one jednak istotne statystycznie [22].
W przeciwieństwie do wyników zespołu Prince, Whatley i wsp. [23] nie wykazał zmian
w aktywności kompleksu IV w korze czoło
wej zmarłych osób chorych na schizofrenię.
Wykrył natomiast zmniejszenie aktywności
reduktazy NADH: cytochrom C (łączna aktywność enzymatyczna pierwszych trzech
kompleksów łańcucha oddechowego) [22].
Zaburzenia aktywności białek łańcucha
oddechowego stwierdza się nie tylko w ośrod
kowym układzie nerwowym, lecz również
w limfocytach i płytkach krwi. Te ostatnie są
użytecznym modelem do badań, gdyż uważa
się, że niektóre procesy biochemiczne zachodzą w płytkach w analogiczny sposób jak
w ośrodkowym układzie nerwowym [15].
Istnieje wiele prac nad mechanizmem działa
nia leków psychotropowych w oparciu o ba-
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dania przeprowadzone na płytkach krwi [15].
badania nad zaburzoną funkcją mitochondriów w przebiegu chorób psychicznych
wykonywano na płytkach krwi (szczególnie
w otępieniu i w chorobie Parkinsona) [24,
25]. Dror i wsp. [26] przebadali aktywność
kompleksu I w płytkach krwi u 113 pacjentów chorych na schizofrenię oraz u 37
zdrowych ochotników. Grupę chorych na
schizofrenię podzielono na trzy podgrupy:
będących aktualnie w stadium ostrej psychozy, chorych ze schizofrenią rezydualną i chorych z przewlekle utrzymującymi się objawami wytwórczymi [26]. Aktywność NADH
dehydrogenazy u chorych z objawami wytwórczymi (ostra psychoza i przewlekle
utrzymujące się objawy wytwórcze) wynosiła 190% wartości aktywności enzymu uzyskanej w grupie kontrolnej. U chorych ze
Także

schizofrenią rezydualną aktywność wynosiła

53% wartości uzyskanej w grupie kontrolnej.
Stwierdzono również pozytywną korelację
pomiędzy aktywnością enzymatyczną kompleksu I a skalą PANSS (Positive and Negative Symptoms Scale) przy r=0,7, p<O,OOOl
[26]. Ten sam zespół autorów wykazał, że
aktywność NADH dehydrogenazy nie wzra-.
sta w okresie manii z towarzyszącymi objawami wytwórczymi w grupie chorych z chorobą afektywną dwubiegunową [27]. W zrasta
ona natomiast u chorych na schizofrenię
w okresie zaostrzenia psychozy [27]. Autorzy sugerują, że wzrost aktywności kompleksu I w płytkach jest specyficznym markerem
schizofrenii [27].
AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW
ŁAŃCUCHA ODDECHOWEGO

A MECHANIZM DZIAŁANIA
LEKÓW PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH
Działanie

leków przeciwpsychotycznych
jest zazwyczaj działaniem blokującym receptory D2 dopaminowe i 5-HT2
serotoninowe [28]. Zapomina się jednak czę
sto o fakcie, że neuroleptyki wykazują wiele
innych działań biochemicznych w komórce
tłumaczone
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nerwowej. Mogą one mieć potencjalne znaczenie w działaniu przeciwpsychotycznym
leków. Np. wiele neuroleptyków hamuje kalmodulinę - białko o kluczowym znaczeniu
w przekazywaniu sygnału wewnątrzkomór
kowego przy pomocy wapnia [29]. Leki przeciwpsychotyczne silnie hamują aktywność
kompleksu I łańcucha oddechowego w mózgu
szczurów i myszy [30, 31, 32, 33, 34]. Przewlekłe podawanie leków przeciwpsychotycznych zmniejsza aktywność kompleksu I
w mózgowiu u zwierząt (w korze czołowej,
prążkowiu, hipokampie, międzymózgowiu,
móżdżku) [34]. Podawanie chorym leków
neuroleptycznych, a także zdrowym ochotnikom również zmniejsza aktywność NADH
dehydrogenazy w płytkach krwi [21]. Działanie takie wykazano dla wszystkich dotychczas zbadanych neuroleptyków pod tym
kątem: chlorpromazyny, flupentiksolu, flufenazyny, risperidonu, klozapiny [31, 35]. Nie
stwierdzono, aby leki przeciwpsychotyczne
wpływały na aktywność pozostałych enzymów łańcucha oddechowego [21, 31, 35].
Należy zwrócić uwagę,;że toksyny służące do
wywoływania u zwierząt choroby Parkinsona
(np. MPTP - 1-metylo-4-fenylo-l,2,3,6-tetrahydropirydyna) silnie hamują aktywność
kompleksu I, a uszkodzone przez te toksyny
mitochondria doprowadzają do śmierci komórek dopaminergicznych wychwytujących
swoiście MPTP [36,37]. Podobnie działa haloperidol, który po utlenieniu do HPP+ również wywołuje podobny efekt [38]. Molekularny mechanizm uszkadzania aktywności
kompleksu I przez neuroleptyki i MPTP polega na utlenianiu kluczowych dla katalizy
enzymatycznej grup tiolowych - SH [33,
34]. Sytuację komplikuje fakt, że do powstania zmian neurodegeneracyjnych (po MPTP
i utlenionych neuroleptykach) niezbędna jest
ekspresja synukleiny - białka neuronalnego
- podstawowego składnika złogów ciałek
Lewy'ego [36]. Należy zwrócić uwagę, że
być może poneuroleptyczne zaburzenia pozapiramidowe są związane bardziej z hamowaniem kompleksu I łańcucha oddechowego, niż
z hamowaniem bezpośrednim receptora D2.

Uważa się, że zarówno złośliwy zespół poneuroleptyczny, parkinsonizm poneuroleptyczny, jak i późne dyskinezy mogą mieć
związek z hamowaniem NADH dehydrogenazy [31]. Przemawia za tym m.in. niewielka
odwracalność niektórych zaburzeń poneuroleptycznych związana z nieodwracalnym
uszkodzeniem komórek spowodowanym nieprawidłową czynnością mitochondriów.

EKSPRESJA GENÓW KODUJĄCYCH
BIAŁKA ŁAŃCUCHA ODDECHOWEGO
W SCHIZOFRENII

Kluczowe znaczenie w zrozumieniu udziaoddechowego w patogenezie
schizofrenii posiada analiza ekspresji genów
kodujących podjednostki enzymów. Badania
pośmiertne przeprowadzone przez Mulcrone
i wsp. [39] wykazało, że w korze czołowej
zmarłych chorych na schizofrenię zwiększo
na jest ekspresja podjednostki II oksydazy
cytochromu C. Gen dla tej podjednostki koduje mitochondrialny DNA [17]. Zwiększenie
ekspresji obserwowano zarówno u zmarłych
leczonych neuroleptykami, jak i chorych
nigdy nie leczonych lekami przeciwpsychotycznymi [39]. Flupentiksol podawany szczurom zmniejszał w mózgach zwierząt ekspresję genu dla podjednostki II kompleksu IV
i mitochondrialnego genu ND2 kodującego
drugą podjednostkę NADH dehydrogenazy
[32]. Dror i wsp. [26] analizowali w limfocytach krwi obwodowej ekspresję trzech genów
łu łańcucha

jądrowych kodujących białka wchodzące
w skład kompleksu I: białko o masie 24 kDa,

51 kDa i 75 kDa. Dwie pierwsze wymienione
podjednostki kompleksu lo strukturze flawoprotein wiążących siarkę i żelazo, biorą
udział w reakcji transhydrogenacji, trzecia
stanowi transbłonowe białko zawierające
siarkę i żelazo [26]. Stwierdzono, że ekspresja dwóch pielwszych podjednostek jest
większa u chorych na schizofrenię niż w grupie kontrolnej [26]. Zwiększonej ekspresji
genów towarzyszy wzrost aktywności enzymu. Nie stwierdzono wzrostu ekspresji białka
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omawianych podjednostek [26]. Podobne efekty biochemiczne jak
w schizofrenii zaobserwowano po zastosowaniu metamfetaminy i fencyklidyny u zwierząt doświadczalnych, u których stwierdzono
wzrost ekspresji genów dla mitochondrialnej podjednostki II oksydazy cytochromu C
i genów kodujących niektóre podjednostki
kompleksu I [40]. Zarówno amfetamina, jak
i fencyklidyna u ludzi wywołują objawy podobne do schizofrenii.
Nie znaleziono natomiast żadnych różnic
w ilości mitochondrialnego DNA pomiędzy
chorymi na schizofrenię a zdrowymi. Nie
stwierdzono także żadnych mutacji w mitochondrialnym DNA typowych dla schizofrenii [41]. Oznacza to, że nieprawidłowości
w czynności mitochondriów wynikają z nieprawidłowej ekspresji genów. Nieprawidło
wość ta doprowadza do zaburzonego rozwoju
mózgu i schizofrenii [13, 42]. Zupełnie inny
charakter maj ą zmiany łańcucha oddechowego w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona, gdzie jednym z czynników rozwoju otę
pienia, a nawet przyczyną chorób są mutacje
w mitochondrialnym DNA [43, 44, 45].
Stwierdzono również związek pomiędzy polimorfizmem mitochondrialnego DNA a chorobą afektywną dwubiegunową [17].
PRÓBY WYTŁUMACZENIA
OBSERWOWANYCH ZMIAN
FUNKCJONOWANIA ŁAŃCUCHA
ODDECHOWEGO W SCHIZOFRENII
Z omówionych powyżej wyników badań
autorów wynika jednoznacznie, że
wzrost aktywności kompleksu I łańcucha
oddechowego w mózgu i komórkach krwi
koreluje z objawami wytwórczymi. Wraz
z poprawą obrazu klinicznego ustępuje nadmierny wzrost aktywności NADH dehydrogenazy. Leki neuroleptyczne stosowane w leczeniu objawów wytwórczych hamują aktywność
kompleksu I. Obserwowane zmiany aktywności w okresie zaostrzenia psychozy wynikają z zaburzonej regulacji genetycznej eksróżnych
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presji podjednostek kompleksów I i IV. Należy zastanowić się nad związkiem zaburzonej
regulacji genów kodujących białka łańcucha
oddechowego a patogenezą i przebiegiem
schizofrenii.
Objawy wytwórcze w schizofrenii zależą
od zwiększonej aktywności szlaków dopaminergicznych w układzie mezolimbicznym
[10,46]. Nie są znane przyczyny dla których
pojawia się okresowo lub stale ta aktywność
odpowiedzialna za rozwój objawów pozytywnych. W chwili obecnej uważa się, że
wskutek zaburzonego rozwoju ośrodkowego
układu nerwowego dochodzi do pierwotnej
niedoczynności układu dopaminergicznego
[47, 48, 49, 50]. Objawy pozytywne rozwijają się prawdopodobnie wskutek wtórnej,
wywołanej zaburzoną regulacją aktywności

szlaków dopaminowych w układzie mezolimbicznym [48, 49]. Dopaminajest substratem, dla monoaminooksydazy zlokalizowanej w zewnętrznej błonie mitochondrialnej.
Powstałe metabolity hamują aktywność kompleksu I łańcucha oddechowego, co wykazała
Ben-Shachar i wsp. [51]. W czasie oksydacji
dopaminy powstają toksyczne chinony i nadtlenek wodoru. Uszkadzają one bardzo wraż
liwy wielopodjednostkowy kompleks NADH
dehydrogenazy [51, 52]. Dopamina uszkadza
wewnętrzną błonę mitochondrialną podobnie
jak znany inhibitor kompleksu I rotenon [53].
Toksyczne metabolity dopaminy mogą wpły
wać na ekspresję genów jądrowych i mitochondrialnych w ten sposób, że w końcu
aktywność kompleksu I wzrasta. W 2003 r.
opublikowano pracę ukazującą związek pomiędzy metabolitami dopaminy a regulacją
genów kodujących białka łańcucha oddechowego [54]. Dotyczyła ona jednak patogenezy choroby Parkinsona a nie schizofrenii.
Pośrednim dowodem są natomiast zmiany
morfometryczne mitochondriów w mózgach
chorych na schizofrenię (zmniejszenie obję
tości mitochondriów o 33%), które opisała
Uranova i wsp. [55].
Interpretacja korelacji pomiędzy aktywnością kompleksu I a nasileniem objawów
pozytywnych może być jednak zupełnie inna.
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Zarówno nasilenie aktywności neuronów dopaminowych, jak i aktywności kompleksu I
może być pod kontrolą tych samych czynników regulacyjnych (np. hormonów, neurotransmiterów, czynników transkrypcyjnych
wewnątrz komórki). Pośrednio świadczy
o tym fakt, że wzrost aktywności NADH
dehydrogenazy stwierdza się w płytkach krwi
i limfocytach - komórkach nie związanych
bezpośrednio z układem mezolimbicznym.
Fakt tenjednoznacznie przemawia za tym, że
zaostrzenie przebiegu schizofrenii jest raczej
procesem ogólnoustrojowym, którego manifestację kliniczną stanowi aktywacja szlaków
dopaminowych w układzie mezolimbicznym.
Przekłada się to na fenomeny życia psychicznego pod postacią obecności omamów i urojeń [47]. Być może, nadmierne uwalnianie
dopaminy w mózgu zależy właśnie od aktywacji kompleksu I i innych zmian w ekspresji białek łańcucha oddechowego.
Obserwacja, że leki przeciwpsychotyczne
hamują aktywność kompleksu I rzuca nowe
światło zarówno na mechanizm działania
przeciwpsychotycznego, jak i na powstawanie objawów ubocznych. Hamowanie przez
leki przeciwpsychotyczne receptorów D2
i 5-HT2 jest od dawna przyjętym paradygmatem dość dobrze udokumentowanym empirycznie [9, 28, 56, 57]. Nie wyczerpuje to jednak innych punktów uchwytu działania tych
leków. Zapomina się bowiem o antagonizmie
wobec kalmoduliny [29]. Również odkrycie,
że przebadane dotychczas w tym kierunku
leki neuroleptyczne działają hamująco na
NADH dehydrogenazę, może rzucić nowe
światło na terapeutyczne działanie tych leków, zwłaszcza w aspekcie omówionej wcześ
nie roli kompleksu I w nadmiernej aktywacji
neuronów dopaminergicznych. Również hamowanie kompleksu I przez leki przeciwpsychotyczne pozwala inaczej spojrzeć na
poneuroleptyczne zaburzenia pozapiramidowe. Należą do nich dystonie, parkinsonizm
polekowy, akatyzja, późne dyskinezy [58,
59]. Toksyny wywołujące doświadczalny
parkinsonizm u zwierząt są inhibitorami
NADH deąydrogenazy [36]. Takie samo
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działanie, choć mrue] nasilone, wykazują
neuroleptyki, w tym atypowe [38]. Zahamowanie kompleksu I hamuje transport protonów przez błonę mitochondrialną i spadek
wartości bezwzględnej potencjału w poprzek
wewnętrznej błony mitochondrialnej /11fm
[60,61]. Uszkodzony enzym katalizując nieefektywnie reakcję wytwarza toksyczny produkt uboczny anionorodnik ponadtlenkowy
[60,61]. Spadek bezwzględnej wartości /11fm
do tzw. bramkującego potencjału krytycznego otwiera megakanały mitochondrialne.
Z mitochondrium przez te kanały uwalniają
się proapoptotyczne białka, w tym: prokaspazy 2, 3, 9, cytochrom C, Apaf-l (czynnik
pierwszy aktywujący proteazy w apoptozie
- apoptosis protease activatingfactor-l), AlF
(czynnik indukujący apoptozę - apoptosis
inducingfactor) - czynnik indukcji apoptozy
[60, 61]. To, czy komórka wejdzie na drogę
autofagii, nekrozy czy apoptozy, zależy od
zasobów ATP w komórce, stąd obniżony potencjał /11fm może indukować wszystkie te
trzy procesy [60, 61]. Cytochrom C po połą
czeniu się z białkiem Apaf-l aktywuje kaspazę 9, która wraz z kaspazą 3 (również uwalnianą z mitochondriów) aktywują czynnik
fragmentacji DNA typowy dla apoptozy
(DFF - DNAfragmentationfactor) [60, 61].
AlF i DFF tną jądrowy DNA zarówno bezpośrednio jak i poprzez aktywację innych
endonukleaz [60, 61]. Śmierć i zwyrodnienie
komórek układu pozapiramidowego doprowadza do częściowo nieodwracalnych zmian
funkcj onowania układu pozapiramidowego.
Przedstawiony łallcuch patogenetyczny nie
wyklucza oczywiście równoległego powstawania objawów pozapiramidowych bezpośrednio poprzez antagonizm wobec receptorów dopaminowych. Uszkodzenie mitochondriów jednoznacznie stwierdzono w przypadku późnych dyskinez [62].
Ostatnim zagadnieniem, które należy przedyskutować jest możliwy udział mitochondriów w apoptozie w czasie rozwoju mózgu
[63, 64]. Należy przyjąć, że schizofrenia powstaje wskutek zaburzonego rozwoju mózgu
(hipoteza nurorozwojowa) na drodze inter-
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akcji czynników genetycznych, infekcyjnych, toksycznych i społecznych [13, 14,65,
66, 67]. Świadczy o tym mała podatność na
terapię objawów negatywnych, obecność
trwałych deficytów neuropsychologicznych,
drobne nieprawidłowości anatomiczne stwierdzane u chorych, ora7; wykrywalne przy pomocy metod obrazo wych dyskretne uszkodzenia struktury mózgu [13, 14, 66, 67].
W rozwoju każdego narządu kluczowe znaczenie posiada proces apoptozy i tworzenia
nowych połączeń [63, 64]. Miejscem decyzyjnym wewnątrz komórki co do przejścia na
drogę apoptozy jest, obok aktywacji genów,
mitochondrium [60, 61]. Jeśli założyć, że
w czasie rozwoju mózgu może z różnych
przyczyn dochodzić do zaburzeń w funkcjonowaniu łańcucha oddechowego, a w szczególności kompleksu I, to rola dysfunkcji tego
ważnego szlaku metabolicznego w patogenezie schizofrenii staje się oczywista. Zwłasz
cza, że genetycznie uwarunkowane deficyty
aktywności NADH dehydrogenazy charakteryzują się ciężkimi zaburzeniami rozwoju
mózgu z towarzyszącą apraksją okulomotoryczną, zespołem Leigha i niedorozwojem
umysłowym [64, 68]. Zagadnienie powiązal'!.
pomiędzy zaburzeniami w łańcuchu oddechowym, apoptozą i rozwojem schizofrenii
wymaga lepszej dokumentacji empirycznej.
ZAKOŃCZENIE
Udział zaburzeń w funkcjonowaniu łań
cucha oddechowego w patogenezie i przebiegu schizofrenii stał się nowym polem
poszukiwań badawczych. Nieprawidłowości
w aktywności enzymów tego szlaku metabolicznego odgrywają ważne znaczenie w patogenezie choroby i powstawaniu objawów
pozytywnych. Leki przeciwpsychotyczne oddziaływają na kompleks I łańcucha oddechowego, co może mieć zarówno związek z działaniem terapeutycznym, jak i powstawaniem
objawów ubocznych. Paradygmat udziału
mitochondriów w patogenezie, przebiegu
i leczeniu schizofrenii stanowi cenne uzupeł-
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nienie dotychczasowych koncepcji patogenetycznych tej choroby i wyznacza kierunki
przyszłych poszukiwań badawczych.
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