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A neurodevelopmental animai model oj schizophrenia
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STRESZCZENIE. Przedstawiono interesujący
model naśladujący w eksperymencie na szczurach
cechy zachowania i przebiegu schizojrenii u ludzi.
Istota modelu polega na uszkodzeniu struJ.1ur limbicznych we wczesnych okresach życia płodowego,
co wiąże go z wieloma przesłankami tzw. neurorozwojowej koncepcji patogenezy schizojrenii
(red.)

SUMMARY. An interesting model is presented,
simulating characteristics oj human behavior and
the cow·se oj schizophrenia in man in an experiment
on rats. Many assumptions oj the so-called
neurodevelopmental concept oj the pathogenesis oj
schizophrenia are verified in the model, by means
oj destruction oj limbie struetures in early stages oj
jetallife (Eds.).
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Słowa

Zwierzęce modele chorób są szeroko stosowane jako narzędzia w badaniach mechanizmów patofizjologicznych oraz w badaniach
nad zwiększeniem skuteczności leczenia. Na
ogół uważa się, że modele zwierzęce chorób
psychicznych mają ograniczoną wartoŚĆ. Jedną z przyczyn tego jest fakt, że choroby psychiczne występują wyłącznie u ludzi, zaburzając nastrój, myślenie, postrzeganie i procesy
poznawcze i nie można ich odtworzyć u filogenetycznie niższych gatunków. Inną przyczyną jest nasza niepełna wiedza o chorobach
psychicznych. Zazwyczaj ani przyczyny, ani
mechanizmy neurobiologiczne leżące u podło
ża tych chorób nie są znane.

ZAŁOŻENIA
Obserwacja ta wydaje się szczególnie trafna
w odniesieniu do schizofrenii, chorobie o nieznanej etiologii i patofizjologii, charakteryzującej się bardzo wyraźnymi zaburzeniami postrzegania i zachowania, jak również uwagi,
panIięci i czynności wykonawczych. W związ
ku z wprowadzeniem nowych technologii i

bardziej czułych metod badania czynności
mózgu, sytuacja ta ulega zmianie, np. coraz
więcej jest dowodów na istnienie strukturalnych nieprawidłowości w mózgach pacjentów
chorych na schizofrenię. Zarówno diagnostyka
obrazowa, jak i badania neuroanatomiczne
wykazują morfometryczne znIiany w korze
mózgu chorych [1,2,3,4,13,15,18]. Oprócz
nieprawidłowości struktury mózgu, badania
obrazowe wskazują na upośledzenie czynności
kory i sugerują dezorganizację połączeń korowych przedczołowo-skroniowo-Iimbicznych,
co zgodne jest z doniesieniami o istnieniu uszkodzenia kory [16,17]. Inne obserwacje wskazują na to, że proces chorobowy u pacjentów
schizofrenicznych najprawdopodobniej pojawia się we wczesnej fazie życia, być może
prenatalnej, i że zmiany w morfologii mózgu
nie są postępujące i nie zależą od czasu trwania
choroby [5,12]. Ponadto, korzystny wpływ
neuroleptyków, które znmiejszają niektóre objawy choroby nasuwa włączenie do rozważań
nad schizofrenią - dysfunkcji układu dopaminergicznego.
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Ostatecznie więc, wyniki ostatnich badań
klinicznych i badań podstawowych sugerują,
że schizofrenia łączy się z dyskretnymi nieprawidłowościami rozwojowymi kory przedczołowo-skroniowo-limbicznej i zaburzeniami
czynności układu dopaminowego. Te dwa wyraźnie rozbieżne kierunki badań uwzględni
liśmy w naszych doświadczeniach nad modelem niektórych aspektów schizofrenii u zwierząt W dalszej części artykułu pokażemy, że
takie podejście do zagadnienia doprowadziło
nas do skonstruowania modelu zwierzęcego,
odzwierciedlającego z dużą zbieżnością niektóre aspekty schizofrenii. Wykażemy także,
że neurorozwojowa hipoteza schizofrenii
oparta na nieprawidłowym rozwoju kory mózgowej i zaburzenia w układzie dopaminergicznym towarzyszące początkowi choroby u dorosłych, są z biologicznego punktu widzenia,
prawdopodobne.

WCZESNE USZKODZENIE
HIPOKAMPA
Spróbowaliśmy modelować niektóre aspekty schizofrenii u szczurów poprzez odtworzenie tego, co jest prawdopodobnie pierwotnym
defektem w tej chorobie, tj. uszkodzenie okolicy kory w okresie rozwoju mózgu. Wysunę
liśmy hipotezę, że ten pierwotny defekt może
wywoływać efekty wtórne, analogiczne do obserwowanych w schizofrenii, obejmujące rozregulowanie układu dopaminowego i zaburzenie czynności płatów czołowych. Wybraliśmy
strukturę hipokanlpa jako właściwy obszar
do wywołania tego uszkodzenia. Hipokanlp
wydaje się być okolicą, w której najczęściej
wytwarzają się zmiany anatomopatologiczne
spotykane u pacjentów ze schizofrenią
[1,4,13,18]. Okolica hipokampa stanowi jednakże dużą część mózgu szczura i jest anatomicznie i czynnościowo heterogenna. Wyniki
badań anatomicznych pozwalają przyjąć, że
ventral hippocampus (VH) może mieć zasadnicze znaczenie dla regulacji mezolimbicznego układu dopaminowego. Nieprawidłowa
czynność tego układu jest silnie wyrażona w

schizofrenii. Ponadto VH jest częścią struktury
hipokampa u szczura, która anatomicznie odpowiada przedniemu hipokampowi człowieka,
miejscu strukturalnej patologii u pacjentów
chorych na schizofrenię.
Chociaż objawy psychotyczne schizofrenii
pojawiają się w okresie dojrzewania, niektóre
badania sugerują, że choroba powstaje w wyniku zakłócenia rozwoju układQ nerwowego,
prawdopodobnie w macicy, w czasie drugiego
trymestru ciąży. Ten okres rozwojowy uważa
się za krytyczny dla migracji i umiejscawiania
się "młodych" neuronów we właściwych obszarach korowych.
W przeciwieństwie do naczelnych, u szczurów znaczny rozwój mózgu następuje po urodzeniu. Przeto, biorąc pod uwagę podobień
stwo etapu rozwoju układu nerwowego, pierwszy lub drugi tydzień życia szczura
odpowiada szacunkowo późnemu okresowi
drugiego trymestru ciąży człowieka. W związ
ku z tym wybraliśmy siódmy dzień po urodzeniu (PD7) dla wywołania toksycznego uszkodzenia VH u szczura.
Uważa się, że skutki wczesnego uszkodzenia mózgu różnią się między sobą w zależ
ności od wieku, w którym to uszkodzenie powstało. Opierając się na badaniach wskazują
cych na to, że zdolność kompensowania
utraconej funkcji maleje wraz z wiekiem, wysunęliśmy hipotezę, że wczesne uszkodzenie
VH (pD3 lub PD7) spowoduje IZejsze odchylenia, prawdopodobnie o innym obrazie
zmian, niż podobne uszkodzenie, które nastą
piłoby później (PDI4) lub w okresie dojrzałości.

Doświadczalne uszkodzenie VH u nowonarodzonego szczura wywoływano kwasem
ibotenowym, który jest pobudzającą neurotoksyną posiadającą prawdopodobnie właści
wości oszczędzające aksony. Badania z uży
ciem mikroskopu elektronowego wskazują
jednakże na to, że kwas ibotenowy może powodować bardziej uogólniona zmiany, w tym
naruszenie przynajmniej zewnętrznej osłonki
mielinowej aksonu. Ponadto, obserwowana
zazwyczaj w miejscu uszkodzenia jamistość,
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wskazuje również na możliwość uszkodzenia
aksonów. Jednak stosowanie kwasu ibotenowego jest znacznie mniej destrukcyjne niż metody chirurgiczne i elektrolityczne.
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wanie haloperydolu (0.1 mg/kg i.p.) lub klozapiny (4 mg/kg i.p.) u uszkodzonych zwierząt
tłumi wzmożoną aktywność lokomotoryczną

po ekspozycji na nowe otoczenie. Świadczy to
także o znaczeniu układu DA w powstawaniu
nieprawidłowych zachowań.

REZULTATY
Uszkodzenie wczesne (PD7)
Uszkodzenie ventral hippocampus dokonane u szczurów 7 dnia po urodzeniu (PD7)
powoduje charakterystyczne zaburzenia produkcji dopanliny (DA), co odzwierciedla się
we wzorcu zachowania [6,9,10].
Szczury z wczesnym uszkodzeniem VH,
badane przed okresem dojrzewania (PD35),
nie wykazywały nieprawidłowego zachowania zależnego od układu DA. Np. takie testy
jak: ruchliwość w nowej sytuacji, po wstrzyknięciu soli fizjologicznej, amfetaminy lub przy
stresie spowodowanym przez wymuszone pły
wanie wypadały podobnie u szczurów badanych i u szczurów w grupie kontrolnej. Ponadto, katalepsja po podaniu haloperydolu, stereotypie wywołane amfetaminą, test powtórnego
bodźca (prepulse inhibition oj start/e, PPl) nie
różniły badanych szczurów od szczurów kontrolnych.
Pomimo wczesnego uszkodzenia mózgu,
szczury zachowały początkowo względnie dobre funkcjonowanie. Jednakże ulegało ono zakłóceniu w okresie dojrzewania. Po pokwitaniu (PD56) zwierzęta z lezją VH wykazywały
znacznie zwiększoną ruchliwość w nowych
sytuacjach, przy stresie wywołanym pływa
niem i po otrzymaniu w iniekcji soli fizjologicznej lub amfetaminy (1,5 mg/kg Lp.).
Uważa się, że znIiany behawioralne wiążą
się z nasiloną transmisją dopanńny w układzie
mezolimbicznym. Szczury badane w 56 dniu
życia (PD56) prawdopodobnie reagują nadmiernie na zabiegi przeprowadzane w części
postsynaptycznej układu DA prążkowia. Np.
w PD56 u zwierząt obserwuje się osłabienie
katalepsji wywołanej haloperydolem (l mg/l
kg i.p.) i nasilenie stereotypii apomorfinowej
(0.75 mg/kg s.c.). Ponadto, przewlekłe stoso-

Szczury uszkodzone po urodzeniu wykazupo okresie dojrzewania. Stwierdzono, że PPl ulega redukcji w
PD56 na skutek aktywacji receptora D2 DA i
powraca do normy po lekach antydopaminergicznych, co dodatkowo sugeruje nadmierną aktywność układu dopanlinergicznego.
Szczury z uszkodzeniem poporodowym badane po okresie dojrzewania wykazywały także osłabienie pamięci operacyjnej i niedostateczne relacje społeczne, co może korespondować z objawami negatywnymi schizofrenii.
Ostatnio stwierdziliśmy, że poporodowe
uszkodzenie VH dramatycznie upośledza wykonywanie przez dorosłe szczury testu naprzemiennego wyboru (alternation test) [Verma, Lipska, Weinberger, Moghaddam]. Wię
kszość tych uszkodzonych szczurów nie
potrafiła nauczyć się zadania, a te nieliczne
zwierzęta, które spełniały kryteńum 80% poprawnych wyborów, potrzebowały znacznie
dłuższego czasu do opanowania zadania niż
szczury z grupy kontrolnej. Wydaje się interesujące, że szczury z analogicznymi uszkodzeniami, powstałymi w wieku dojrzałym,
prawidłowo wykonywały ten teśt; sugeruje to,
że tylko uszkodzenia wczesne wpływają na
najważniejszą dla pamięci operacyjnej okolicę
mózgu, tj. środkową korę przedczołową.
Badając zachowania społeczne zwierząt z
uszkodzeniem poporodowym, stwierdziliśmy
u nich znaczne zmniejszenie interakcji społe
cznych zarówno przed, jak i po okresie dojrzewania. Przewlekłe stosowanie klozapiny
nie poprawiało tych zachowań społecznych.
Przedstawione wyniki wskazują na to, że
wczesne uszkodzenie hipokampa powoduje
zaburzenia zachowania przyponńnające negatywne objawy schizofrenii, takie jak: zaburzenia poznawcze, izolacja społeczna oraz, że
deficyty te ujawniają się w stosunkowo
ją również obniżenie PPl
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wczesnym okresie rozwoju, tj. przed dojrzewaniem [Sams-Dodd, Lipska, Weinberger; w
druku].

Uszkodzenie

późne

(PD14)

W przeciwieństwie do opóźnionego pojawiania się zaburzeń związanych z poporodowym uszkodzeniem VH, analogiczne uszkodzenie toksyną u szczurów dorosłych w 14
dniu życia (PDI4) wywołuje wyraźne zmiany
zachowania względnie szybko po zabiegu [7].
Szczury z lezją VH, dokonaną w wieku dQrosłym i w 14 dniu życia (PDI4) reagują
nadmiernie na wstrzyknięcia amfetanliny już
po upływie 2 lub 3 tygodni. Ponadto ich
reakcja na apomorfinę jest jakościowo różna
od reakcji szczurów z wczesną lezją, tzn.
szczury poddane zabiegowi w 14 dniu życia
(PDI4) wykazują raczej obniżone niż nasilone zachowania stereotypowe po podaniu apomorfmy. W odróżnieniu od szczurów z lezją
poporodową, ich zachowanie w teście pamię
ci operacyjnej nie jest zakłócone.
W teście powtórnego bodźca (PPl) szczury
uszkodzone w wieku dojrzałym różnią się od
szczurów, u których uszkodzenie nastąpiło
we wczesnym okresie życia [14]. U szczurów
uszkodzonych w wieku dorosłym znuenia się
tylko reakcja na apomorfinę, zaś reakcja na
wstrzyknięcie soli fizjologicznej jest taka sama jak u zwierząt z grupy kontrolnej.
Podsumowanie wyników badań pozwala
stwierdzić, że zmiany zachowania szczurów
powstałe w wyniku uszkodzenia w później
szym okresie życia (PD14) lub w okresie
dojrzałości różnią się od znlian spowodowanych po~obnym uszkodzeniem we wczesnym
okresie życia. Niektóre zaburzenia zachowania związane z poporodowym uszkodzeniem
hipokampa i odpowiadające pozytywnym objawom schizofrenii pozostają utajone aż do
późniejszego okresu rozwoju, podczas gdy
inne zaburzenia, tj. te które odpowiadają objawom negatywnym ujawniają się wcześniej.
Obraz zmian zależy od wieku, w którym powstało uszkodzenie.

CZYNNIKI GENETYCZNE
Istnieją

dane o genetycznej skłonności do
schizofrenii. W naszym modelu
zwierzęcym badaliśmy czynniki genetyczne,
które mogą znlieniać wrażliwość na skutki
wczesnego uszkodzenia VH, w hodowanych
wsobnie rasach szczurów: Sprague-Dawley,
Fisher 344 i Lewis. Szczury te poddawano
różnym wczesnym uszkodzeniom VH: dużym
i małym.
Stwierdziliśmy, że zaburzenia zachowania
były zależne od rasy i stopnia uszkodzenia.
Szczury Sprague-Dawley wykazywały, opisaną poprzednio, wzmożoną aktywność lokomocyjną wywołaną nowym otoczeniem lub podaniem amfetanliny, tylko po okresie dojrzewania (PD56). Małe uszkodzenia u tych
szczurów nie powodowały żadnych zmian,
niezależnie od wieku. U szczurów Fishera
344 wzmożona ruchliwość ujawniała się
wcześniej (PD35) i wzmagała się w PD56.
Małe uszkodzenia u tych szczurów powodowały wzorce zachowań analogiczne do wzorców u szczurów Sprague-Dawley, tj. wystą
pienie nadmiernej ruchliwości po okresie dojrzewania.
W odróżnieniu od poprzednich, szczury Lewisa były stosunkowo odporne na uszkodzenie VH. Wyniki te wskazują na to, że zasięg
uszkodzenia hipokampa i predyspozycje genetyczne współdziałają w tworzeniu poszczególnych wzorców zachowań.
występowania

WNIOSKI
l. Toksyczne uszkodzenie układu nerwowego
szczurów w okresie rozwojowym potraktowaliśmy jako model odpowiadający niektórym aspektom schizofrenii. Badaliśmy podobieństwo tej występującej u ludzi choroby i naszego modelu w zakresie: nieprawidłowości rozwoju strukturalnego hipokampa, występowania objawów w okresie pokwitania, dysregulacji przewodnictwa dopanliny w układzie limbicznym, zakłócenia
czynności kory czołowej, upośledzenia re-
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akcji na bodźce czuciowo-ruchowe i wrażli
wość wobec stresu.
2. Dane genetyczne zwiększają zasięg tego
modelu wskazując na możliwość współ
działania czynników środowiskowych i predyspozycji genetycznych.
3. Model ten może wyjaśniać także inne fakty
kliniczne związane z tą chorobą, takie jak
międzyosobnicze różnice w nasileniu objawów i wieku ich wystąpienia.
4. Warto jednak podkreślić, że choć model
wczesnego uszkodzenia hipokampa zdaje
się mieć więcej cech zbliżonych do schizofrenii niż inne modele zwierzęce, jednak,
mimo to, posiada także ograniczenia. Chociaż może okazać się użyteczny w wyjaśnia
niu niektórych aspektów schizofrenii, jednak pozostaje tylko modelem i z definicji
pozostaje w najlepszym przypadku tylko
uproszczoną wersją rzeczywistości.
Tłumaczenie:

dr Krystyna Nurowska
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