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w płytkach krwi spoczynkowych i po stymulacji trombiną
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STRESZCZENIE. Cel- Ustalenie, czy płytki krwi
od osób z zaburzeniami schizofrenicznymi gener~lją anionorodnik ponadtlenkowy i inne
reaktywne formy tlenu (ROS) w takiej samąj ilości
jak płytki pochodzące od osób zdrowych, a także
określenie ilości generowanego anionorodnika ponadtlenkowego i innych ROS w płytkach pobudzonych silnym agonistą jakim jest trombina. Badani
- Grupę badaną stanowiło 42 pacjentów (24 męż
czyzn i 18 kobiet) w wieku 18-36 lat, hospitalizowanych z powodu zaburzeń schizofrenicznych typu
paranoidalnego (kryterium wg DSM-IV) i 31 zdrowych ochotników (studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) dobranych odpowiednio pod względem wieku i płci. Metoda
.- Dokonano pomiarów generowania anionorodnika ponadtlenkowego (metodą opisaną przez Jahn
i Hansch) i innych reaktywnych form tlenu (H2 0 2,
tlenu singletowego, rodnika hydroksylowego, rodników organicznych) metodą chemiluminescencji.
Wyniki - Ustalono, że u osób z zaburzeniami schizofrenicznymi występuje znamienny wzrost generowania reaktywnych form tlenu (ROS) oraz róż
nice wytwarzania anionorodnika ponadtlenkowego
i odpowiedzi płytek krwi na działanie trombiny.
Omówienie - Otrzymane wyniki wskazują na występowanie stresu oksydacyjnego w płytkach krwi
osób z zaburzeniami schizofrenicznymi. Wyniki te
pochodzące

są zbieżne z

wynikami innych autorów wskazujący
mi na występowanie różnych zaburzell oksydoredukcyjnych u osób ze schizofrenią. Reaktywność
płytek na stymulację trombiną w badaniach in vitro
u osób leczonych z powodu zaburzell schizofrenicznychjest inna niż u osób zdrowych. Znaczenie tego
faktu wymaga dalszych badmi. Wnioski - stres
oksydacyjny i zmieniona reaktywność płytek mogą
odgrywać rolę patofizjologiczną w schizofrenii.
SUMMARY. Aims - Firstly, to establish whether
the amounts ofsuperoxide radicals and other reactive oxygen species (ROS) generated by blood platelets are the same in individuals with schizophrenic
disorders and in healthy volunteers, and secondly, to
assess the amount of superoxide radicals and other
reactive oxygen species (ROS) produced in platelets
stimulated with a strong agonist, such as thrombin.
Subjects - Participants in the study were 42 patients
(24 men and 18 women) aged 18-36, hospitalized
for schizophrenic disorders ofparanoid type (according to DSM-IV criteria), and 31 healthy volullteers
(students and stalfmembers ofthe Medical University in Łódź) matchedfor age and gen der. Method
- Superoxide radical generation was measU1'ed
using the method described by Jahn and Hansch, while
production ofother reactive oxygen species (i.e. Hp"
singlet oxygen, hydroxylfree radicals, organic .free

I Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi z pracy własnej nr 502-l1-692. Badania wykonano wg protokołu przyjętego przez Komisję Etyczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nr RNN/899/2000.
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radicals) - by means ofchemiluminenscellce. Results
- A sign!ficant increase in ROS generation was found
in patients wilh schizophrenic disorders. Moreover,
they d!fferedfrom the healthy controls both in their
supeIVxide radical generation and in the blood platelet response to thIVmbin stimlllation. Discussion- The
results suggest oxidative stress in blood platelets of
individuals wilh schizophrenic disorders. The /indings con"espond to these reported by other allthors
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indicating the presence ofvarious oxyreductive disorders in persans wilh schizophrenia. Blood platelet
reactivity to thrombin stimulation noted in in vitro
stlldies in persons treated for schizophrenic disorders dif.fers from that in healthy people. The meaning ofthis/inding requiresfurther research. ConclusiollS - Oxidative stress and altered reactivity ofblood
platelets may have a pathophysiological role in
schizophrenia.

Słowa kluczowe: schizofrenia / reaktywne formy tlenu (ROS) / reaktywność płytek krwi
Key words:
schizophrenia / reactive oxygen species (ROS) / blood platelet reactivity

Schizofrenia jest zaburzeniem, którego
mechanizmy patogenne są bardzo złożone
i nie do końca poznane. Wiele dowodów
wskazuje na to, że stres oksydacyjny może
odgrywać rolę w tych zaburzeniach, a dysfuncja neuronalna ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.) inicjowana przez wolne
rodniki jest związana z patofizjologią schizofrenii [2, 4, 8, 9].
Tkanka mózgowa, w porównaniu z innymi tkankami, jest wyjątkowo wrażliwa na
uszkodzenia oksydacyjne, ze względu na wysoki stopień zużycia tlenu, wysoką zawartość
lipidów z wielonienasyconymi kwasami
tłuszczowymi i żelaza oraz stosunkowo niski
poziom enzymówantyoksydacyjnych [18,
24]. Uszkodzenie oksydacyjne w o.u.n. może
stwarzać poważne konsekwencje, gdyż dojrzałe neurony, jeśli zostaną uszkodzone,
w ciągu życia nie mogą być zastępowane
przez inne neurony [16].
Molekularne procesy dotyczące stresu
oksydacyjnego w schizofrenii nie mogą być
bezpośrednio badane w tkance mózgowej.
W przedstawianych badaniach stresu oksydacyjnego, u osób z zaburzeniami schizofrenicznymi, zastosowano płytki krwi, jako model
komórki peryferycznej, z tego względu, że
wykazują one duże podobieństwo do neuronów o.u.n. Płytki posiadają nie tylko wspólne
z neuronami embrionalne pochodzenie ale
również wspólne cechy biochemiczne i morfologiczne, pozwalające na porównanie ich
struktury i funkcji z neuronami o.u.n. Wystę
pują wyraźne podobieństwa między płytką

a neuronem serotoninergicznym oraz neuronami noradrenergicznymi i dopaminergicznymi
[17]. Na płytkach ludzkich m.in. zidentyfikowano receptor N-metylo-D-asparginianowy
(NMDA) [1] oraz receptory dla dopaminy
[16]. Aktywność monoaminooksydazy (MAO)
w płytkach oraz transporter do włączania serotoniny do ludzkich płytek i mózgowy transporter serotoniny są strukturami identycznymi,
kodowanymi przez tą samą, pojedynczą kopię
genu [15]. Również przyłączanie niektórych
leków np. imipraminy i leków cx-2-adrenergicznych w płytkach odbywa się podobnie j ak
w o.u.n. [23]. Szereg różnych fizjologicznych
związków może aktywować płytki, a w pobudzonych płytkach pod wpływem aktywacji
dochodzi do kaskadowych zmian morfologicznych i reakcji biochemicznych, równocześnie z wytwarzaniem reaktywnych fonn tlenu
(ROS) [10,11,21]. Płytki wytwarzająaniono
rodnik ponadtlenkowy, takjak prawie wszystkie komórki aerobowe, głównie przy udziale
oksydazy NADPH (fosforan dinuklotydu nikotynamidoadeninowego - postać zredukowana). Innymi potencjalnymi źródłami anionorodnika ponadtlenkowego w aktywowanych
płytkach jest cykl glutationowy oraz kaskada
arachidonianu prowadząca do produkcji metabolitów lipooksygenazy i cyklooksygenazy,
które mogą pełnić rolę międzykomórkowych
przekaźników informacji wpływających na
transmisj ę synaptyczną [11]. Anionorodnik
ponadtlenkowy jest bardzo reaktywny, ale też
nietrwały i może dać początek wytwarzania
innych ROS. Reaktywne fonny tlenu, w tym
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także

wolne rodniki, wytwarzane podczas
aktywacji w komórce mogą oprócz patologicznej roli pełnić funkcje fizjologiczne,
m.in. w rozwoju neuronalnym, różnicowa
niu oraz transmisji synaptycznej. Funkcje te
mogą ulegać zmianom w pewnych przypadkach schizofrenii [16].
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poprzedzających pobranie krwi wszyscy badani nie przyjmowali aspiryny ani innych leków
wpływających na zmienioną reaktywność pły
tek krwi. Do badań kwalifikowano osoby nie
nadużywające alkoholu i nie przyjmujące innych substancji psychoaktywnych (narkotyków), pozostające na diecie zrównoważonej,
bez suplementacji antyoksydantami.

CEL
MATERIAŁ

Celem pracy było: (1) ustalenie, czy płyt
ki krwi pochodzące od osób z zaburzeniami schizofrenicznymi generują anionorodnik
ponadtlenkowy i inne ROS w takiej samej
ilości, jak płytki pochodzące od osób zdrowych, a także (2) określenie ilości generowanego anionorodnika ponadtlenkowego i innych ROS w płytkach pobudzonych silnym
agonistą, jakim jest trombina.

BADANI PACJENCI I METODY
Grupę badaną stanowiło 42 pacjentów
(24 mężczyzn i 18 kobiet) w wieku 18-36 lat,
hospitalizowanych w I i II Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Wszystkich pacjentów zbadano za pomocą
specjalnego kwestionariusza, obejmującego
przebieg leczenia i historię choroby oraz występowanie zaburzeń pozapiramidowych. Badani spełniali kryteria diagnostyczne schizofrenii typu paranoidalnego wg DSM-IV
Wszyscy pacjenci leczeni byli lekami przeciwpsychotycznymi II generacji (risperidon,
kwetiapina, olanzapina). Średni czas choroby
wynosił 4 lata. Grupę kontrolną stanowiło
31 zdrowych ochotników (studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Ło
dzi), dobranych odpowiednio pod względem
wieku i płci. Wszystkie osoby uzyskały informację na temat badania i wyraziły pisemną zgodę na udział w nich. Uzyskano zgodę
Komisji Etycznej na przeprowadzenie badań.
U osób chorych i u zdrowych ochotników
nie stwierdzono w czasie przeprowadzania
badań poważnych chorób somatycznych, nie
występowały objawy infekcji ani kliniczne
objawy alergiczne. W czasie dwóch tygodni

I METODY

Izolowanie płytek krwi [11,21]
Krew (9 mI) od pacjentów z zaburzeniami
schizofrenicznymi i od zdrowych osób pobierano z żyły odłokciowej na roztwór ACD
(kwas cytrynowy; cytrynian; glukoza; 5: 1;
v/v). Płytki otrzymywano metodą różnicowe
go wirowania krwi. Krew wirowano 20 min.
przy 200 x g. Otrzymane osocze bo gatopłytko
we wirowano następnie przez 20 min. przy
1000 x g w celu osadzenia płytek. Otrzymany
osad płytek zawieszano w zmodyfikowanym
buforze Tyroda (140 mmolll NaCI, 10 lmnol/l
glukoza, 15 mmolll Tris-HCI, pH 7,4) i przemywano trzykrotnie tym samym buforem.
Preparatykę płytek krwi prowadzono w plastikowych probówkach i w temperaturze pokojowej. Przemyte płytki krwi zawieszano'
w zmodyfikowanym buforze Tyroda do koń
cowego stężenia 5 x 108 płytek/mI [21]. Zawiesinę płytek o stężeniu 5 x 10 8/ml inkubowano
z trombiną (4 j.) przez dwie minuty. W zawiesinie płytek bez inkubacji i po inkubacji oznaczano poziom anionorodnika ponadt1enkowego albo chemiluminescencję.
Oznaczanie anionorodnika ponadtlenkowego
Generowanie anionorodnika ponadtlenkowego w płytkach od zdrowych osób i w płyt
kach od pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi (płytki w stanie niepobudzonym
oraz po stymulacji trombiną mierzono metodą opisaną przez Jahn i Hansch [11]. Do 1 mI
zawiesiny płytek dodawano równą objętość
buforu Tyroda (bez Ca 2+/Mg 2+), pH 7,4 zawierającego cytochrom c (160 Ilmol/l). Po inkubacji (2 min. 37°C) zawiesinę wirowano
przez 5 min, 2000 x g. Redukcję cytochromu
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mierzono spektrofotometrycznie przy 550 mn.
Współczynnik ekstynkcji dla cytochromu c
wynosił 18700 M-lem-I.
Do wyliczenia stężenia białka zastosowano zmodyfikowaną metodę Lowry' ego [20].
Wszystkie oznaczenia przeprowadzono w
potrójnym wykonaniu.
Pomiar chemiluminescencji
Generowanie reaktywnych form tlenu
(głównie anionorodnika ponadtlenkowego,
R 2 0 2 , tlenu singletowego, organicznych
rodników) mierzono w płytkach (spoczynkowych i stymulowanych trombiną) wyizolowanych z krwi pobranej od osób z zaburzeniami schizofrenicznymi i od zdrowych
ochotników. Do pomiaru zastosowano metodę chemiluminescencji opisaną przez Króla
i wsp. [13]. Pomiary chemiluminescencji
emitowanej przez płytki krwi wykonano
w automatycznym analizatorze luminescencji Berthold LB 950 po dodaniu 20 !lI 2 mM

luminolu. Wyniki zostały przedstawione
w procentach chemiluminescencji w stosunku
do płytek kontrolnych (nie stymulowanych).
Analiza statystyczna
Wyniki badań poddano analizie statystycznej obliczając średnie i odchylenia standardowe dla badanych cech. Istotność różnic
obliczono za pomocą testu dla dwóch prób
U Manna-Whitneya i testu kolejności par Wilcoxona. Obliczenia wykonano przy pomocy
programu Statistica v. 6.0, finny StatSoft Inc.

WYNIKI

Wykazano, że generowanie reaktywnych
form tlenu, mierzone za pomocą chemiluminescencji jest istotnie wyższe (p=0,028)
w płytkach pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi, niż w płytkach osób zdrowych (rys. la).
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Rysunek 1a. Generowanie ROS, mierzone chemilumiw płytkach krwi pacjentów z zaburzeniami
schizofrenicznymi i osób zdrowych
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p = 0.009

Rysunek 1b. Generowanie anionorodnika ponadtlenkowego w płytkach krwi pacjentów z zaburzeniami
schizofrenicznymi i osób zdrowych
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Rysunek 2. Różnice w generowaniu anionorodnika ponadtlenkowego w płytkach krwi pacjentów
z zaburzeniami schizofrenicznymi i osób zdrowych, niepobudzonych i stymulowanych trombiną
(średnia ± odchyl. stand, wartości odsetkowe)

N atomiast generowanie anionorodnika
ponadtlenkowego, prekursora rodnika hydroksylowego, jednej z najbardziej reaktywnych fonn tlenu jest niższe w płytkach krwi
pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi
(ok. 26,7%), niż w płytkach osób zdrowych
(rys. l b). Różnica jest znamienna statystycznie (p=O,009).
Po stymulacji trombiną (4 j.) płytek osób
zdrowych, nastąpił spadek generowania
anionorodnika ponadtlenkowego, natomiast
w płytkach pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi wystąpił wzrost generowania
anionorodnika ponadtlenkowego (rys. 2).
Porównując różnice w generowaniu anionorodnika przez płytki krwi przed i po stymulacji trombiną można stwierdzić, że zmiany są istotne w grupie osób zdrowych
(p<O,05) i osób z zaburzeniami schizofrenicznymi (p<O,OI), lecz kierunek tych zmian
jest różny (rys. 3).
Chemiluminescencja płytek pacjentów
z zaburzeniami schizofrenicznymi po stymu-

inna niż odpoosób zdrowych. W przypadku
chemiluminescencji u pacjentów nie zaobserwowano istotnych zmian przed i po stymulacji trombiną. Natomiast w płytkach osób
zdrowych wystąpiły istotne zmiany (p<O,05).
lacji

trombiną była również

wiedź płytek

DYSKUSJA

Wyniki te wskazują, że u osób z zaburzeniami schizofrenicznymi generacja reaktywnych fonn tlenu oraz anionorodnika ponadtlenkowego, a także odpowiedź płytek krwi
na stymulację trombiną jest inna, niż w płyt
kach krwi badanych osób zdrowych.
Płytki krwi uważa się za prawdopodobny
peryferyczny marker, który może mieć zastosowanie w badaniach prowadzonych w schizofrenii [3, 6, 19]. W przedstawionych badaniach stwierdzono, że płytki krwi pacjentów
z zaburzeniami schizofrenicznymi charakteryzuje zmieniona reaktywność i zwiększona
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W grupie osób z zaburzeniami schizofrenicznymi zmiany po stymulacji trombiną, w odniesieniu do zmian przed
stymulacją, są istotne (p<O,01) - wzrost generowania. W grupie osób zdrowych zmiany są również istotne
(p<O,05) - spadek generowania.
Rysunek 3. Rozkład wyników zmian w generowaniu anionorodnika ponadtlenkowego po zastosowaniu trombiny,
w odniesieniu do wyników generacji w płytkachk niepobudzonych, w grupie pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi i w grupie badanej osób zdrowych

generacja reaktywnych form tlenu mierzona
chemiluminescencji [5]. Wykazano
występowanie zmienionej odpowiedzi płytek
pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi
na działanie silnego płytkowego agonisty,
jakim jest trombina. Zmienione wytwarzanie
anionorodnika ponadtlenkowego w płytkach
krwi pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi pod wpływem trombiny może sugerować udział anionorodnika w tych zaburzeniach. Anionorodnik ponadtlenkowy jest
bardzo reaktywny, ale też nietrwały, w związ
ku z tym jest rzadko zaangażowany w uszkodzenia oksydacyjne, ponieważ jest efektywnie przekształcany w nadtlenek wodoru
(H20 2) [7]. Sam HP2 jest silnym oksydantem, ale też w obecności Fe2+ jest przekształ
cony do rodnika hydroksylowego, który jest
metodą

bardzo reaktywny [12] i wchodzi w reakcję
z wieloma związkami organicznymi (addycja,
substytucja wolnorodnikowa, przenoszenie
elektronów) [12]. Jak wiadomo, wytwarzanie
wolnych rodników i obrona antyoksydacyjna
odgrywa ważną rolę w schizofrenii. U pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi
stwierdzono obniżenie całkowitej aktywności
antyoksydacyjnej osocza oraz stwierdzono
uszkodzenie systemu obronyantyoksydacyj nej w różnych komórkach krwi, w tym także
i w płytkach krwi [16]. Stres oksydacyjny,
jaki ma miejsce w schorzeniach schizofrenicznych [14], może być odpowiedzialny za
zmienioną funkcję i reaktywność płytek.
Płytki krwi odgrywają ważną rolę nie tylko
w hemostazie, biorą też udział w procesach zapalnych, nowotworowych i miażdży-

Ocena generowania anionorodnika ponadtlenkowego i innych reaktywnych .form tlenu (ROS)

cowych. Trombina jest nie tylko odpowiedzialna za przekształcenie fibrynogenu w fibrynę, ale jest silnym agonistą płytek. Na powierzchni płytek znajdują się specyficzne
receptory rozpoznające trombinę, przyłą
czenie trombiny do specyficznego receptora
inicjuje przekazywanie sygnału do wnętrza
komórki, umchamiając ciąg reakcji biochemicznych prowadzących do aktywacji płytek
(agregacji, sekrecji i adhezji). Wzmożona
aktywacja płytek odpowiada za powstawanie
zakrzepów i zmienioną hemostazę. Pobudzona płytka ma zdolność zmiany stanu
receptorów integrynowych dla fibrynogenu,
niezbędnego dla agregacji płytek.
U pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi zaobserwowano zmienioną odpowiedź płytek na trombinę. Zmieniona odpowiedź płytek pacjentów na działanie silnego
agonisty - trombiny może być zależna od
dostępności specyficznych receptorów na powierzchni płytek [22]. Walsh i wsp. stwierdzili, że płytki krwi pacjentów ze schizofrenią, w porównaniu z płytkami pochodzącymi
od zdrowej gmpy kontrolnej, charakteryzowały się znacznie zwiększoną liczbą receptorów integrynowych alfa (IIb) beta (IIIa) dla
fibrynogenu uczestniczących w aktywacji
płytek i prowadzących do agregacji [22].
Wzrost ekspresji płytkowych receptorów integrynowych u pacjentów z zaburzeniami
schizofrenicznymi może być odpowiedzialny
za zwiększoną reaktywność płytek i może
mieć wpływ na zwiększone ryzyko wystą
pienia chorób naczyniowo-sercowych. U pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi
stwierdzono większe ryzyko rozwoju chorób
sercowo-naczyniowych, niż w populacji generalnej [23]. Uzyskane wyniki badań włas
nych wskazują, że w płytkach pacjentów
z zaburzeniami schizofrenicznymi, po stymulacji trombiną dochodzi do zmian w ilości
wytwarzanego anionorodnika. Może mieć to
związek ze zmienioną agregacją i aktywacją
płytek, które towarzyszą powstawaniu wolnych rodników i innych ROS. Wyniki badań
prowadzone w układzie "in vitro" sugemją,
. że stres oksydacyjny i zmieniona reaktyw-
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ność płytek,

którym towarzyszy generowanie
ROS, mogą odgrywać rolę patofizjologiczną
w schizofrenii. W celu lepszego wyjaśnienia
tych zagadnień niezbędne są dalsze badania
pacjentów z zaburzeniami schizofrenicznymi
dotyczące aktywacji płytek, wywołane innymi agonistami (PAF, czy serotoniną).

WNIOSKI

1. Wyniki wskazują, że w płytkach pacjentów ze schizofrenią zachodzi wyższe wytwarzanie reaktywnych fortn tlenu niż
u osób zdrowych, co świadczy o stresie
oksydacyjnym występującym w płytkach
osób z zaburzeniami schizofrenicznymi.
2. Reaktywność płytek na stymulację trombiną, w badaniach in vitro, u osób leczonych
z powodu zaburzeń schizofrenicznych jest
inna niż u osób zdrowych. Znaczenie tego
faktu wymaga dalszych badań.
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