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Abstrakt

Hlavním tematem této bakalářské práce je schizofrenii podobné chování u potkana. 

Jedná se o rešerši. Cílem bylo shrnutí základních informací o neuropřenašečových systémech 

mozku, především glutamátergního a dopaminergního systému a jejich dysfunkci vzhledem 

k tomuto onemocnění. Je zde popsán vztah  podjednotkových  změn glutamátového NMDA 

receporu  ve vztahu k chování  potkana. Schizofrenii podobné chování jedince se projevuje 

mimo jiné snížením prepulsní inhibice akustické úlekové reakce. Jedním z předpokladů je, že 

dysfunkce NR1 podjednotky NMDA receptoru může hrát klíčovou roli v patogenezi 

schizofrenie. Předpokládá se, že tyto změny souvisí s prenatálním, perinatálním  nebo časně 

postnatálním poškozením mozku.

Abstract

The main subject of the present thesis is schizophrenia-like behavior in rats. Overview 

of available resources has been carried out. The chief objective was that of summarizing 

fundamental data concerning cerebral neurotransmitter system, mainly the glutamergic and 

dopaminergic systems and their respective dysfunctions as related to the abovementioned 

disease. Subunit changes of the glutamate NMDA receptors in  relation to rat behaviour are 

described hitherto. Schizophrenia-like bahaviour  in individuals manifests itself, among 

others, by a decrease in prepulse inhibition of acoustic startle reaction. One of the 

presupposition is that the dysfunction of NR1 subunit of NMDA receptors can play a key role 

in the pathogenesis of schizophrenia. These changes are tentatively attributed to prenatal, 

perinatal or early postnatal brain damage.
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Abecední seznam zkratek:

ASR akustická úleková reakce

cAMP    cyklický adenosinmonofosfát

cGMP cyklický guanosinmonofosfát

DA dopamin

IDO indolamin 2,3-dioxygenáza 

iGluR ionotropní glutamátový receptor

GCP II glutamátkarboxypeptidáza II 

GLU glutamát

GLY glycin

GTP guanosintrifosfát

LSD diethylamid kyseliny lysergové

mGluR metabotropní glutamátový receptor

NAAG N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamát

NAA  N-acetylaspartát

NMDA N-metyl-D-aspartát

NR1-3             podjednotky 1-3 NMDA receptoru        

PFC prefrontální kůra

PPI prepulzní inhibice

QUIN kyselina chinolinová 

5-HT serotonin
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1. Úvod

Schizofrenie je závažná neuropsychiatrická porucha, kterou charakterizují významné 

změny mozkových funkcí. Nemoc, původně považovaná za předčasnou demenci („dementia 

praecox“), byla v roce 1908 nazvána švýcarským psychiatrem E. Bleuerem schizofrenie 

(Koukolík, 1995). Postihuje přibližně asi 0,2-0,5 % celosvětové populace. Nejčastěji vzniká 

mezi 20.-35. rokem věku a v řadě případů způsobuje celoživotní invaliditu. V České republice 

je registrováno 40 000 osob trpících touto závažnou duševní poruchou. Přitom jen asi třetina 

až polovina nemocných se uzdraví, zatímco u zbývajících osob se mohou objevit nové ataky 

psychózy provázené postupným zhoršováním mozkových funkcí. Nemoc nevykazuje 

pohlavní preferenci, ale její průběh bývá u mužů těžší než u žen. 

Náklady na léčbu pacientů trpících schizofrenií jsou stejné nebo dokonce vyšší než na 

léčbu pacientů s nádorovými onemocněními (Šťastný et al., 2004). 

Vzhledem k biomedicínské závažnosti uvedené problematiky,  je cílem této rešeršní 

práce shrnutí dostupných  informací týkajících se schizofrenie u člověka ve vztahu k 

možnostem modelovat schizofrenii podobné chování  u hlodavců (potkan).

2. Schizofrenie

2.1. Schizofrenie jako psychotické onemocnění

Medicínská klasifikace nemocí (MKN-10) řadí schizofrenii mezi tzv. psychotická 

onemocnění (F20-F29). Jako psychózu označujeme psychický stav pacienta, který nemá 

schopnost reflektovat realitu. Schizofrenii charakterizují 3 základní skupiny symptomů: 

negativní a pozitivní příznaky a poruchy učení a paměti (kognitivní deficit). Schizofrenní typ 

poruchy se vyznačuje zkreslením myšlení a vnímání a oploštělými nebo nepřiměřenými 

emocemi. Postižená osoba má často pocit, že ostatní znají nebo s ní sdílejí její nejintimnější 

myšlenky a pocity.  Mohou se tedy vyvinout vysvětlující přeludy v tom smyslu, že postižená 
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osoba vnímá, že  její myšlenky a skutky jsou ovlivňovány přirozenými či nadpřirozenými 

silami. Rozpolcenost a narušení vůle se může jevit jako netečnost, negativismus nebo otupění. 

K nejčastějším formám onemocnění patří paranoidní, hebefrenní a katatonická forma 

schizofrenie. U katatonní formy nemoci pozorujeme výrazné poruchy hybnosti od zvýšené 

motorické aktivity až po její významné omezení (stupor). Tato forma se také nejlépe dá 

sledovat v animálním modelu schizofrenii podobného chování.

2.2.Příčina schizofrenie a změny mozku

Z hlediska příčiny se schizofrenie vyznačuje polygenní dědičností s významnou 

spoluúčastí rizikových faktorů prostředí. Nástup klinických projevů nemoci se ve většině 

případů dostavuje po dosažení pohlavní zralosti a může být akutní, s vážně narušeným 

chováním, nebo plíživý, s postupným rozvojem nezvyklých představ a chování. Schizofrenii 

doprovázejí četné, ale nespecifické změny stavby i činnosti mozku. Nespecifické proto, že se 

jednotlivě objevují také u jiných chorob. Váha i rozměry mozku nemocných lidí jsou 

v průměru menší než u lidí zdravých; pravděpodobně jako důsledek jeho perinatálního 

poškození. Mozková kůra bývá ztenčena a to především ve frontální a parieto-temporální 

oblasti, zmenšuje se objem některých oblastí spánkových laloků (hipokampus a gyrus 

temporalis superior). V důsledku mírné atrofie hipokampů se zvětšují mozkové komory, 

přičemž změny bývají zřetelnější v levé mozkové hemisféře (Koukolík,1995). Důsledkem 

může být vymizení „laterality“ mozku.

Mikroskopické vyšetření dokládá odchylky v počtu a cytoarchitektuře,  prostorové 

orientaci nervových buněk a ve většině případů dobře prokazatelný úbytek v počtu 

dendritických výběžků. Důsledkem je zmenšení počtu synaptických spojení, zvláště 

v některých částech limbického systému, horních částech čelních laloků i v horním 
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spánkovém závitu (gyrus temporalis superior). Proto se dnes schizofrenie považuje za 

„genetickou poruchu synapse“.

Nálezy mozkové atrofie založené na poruše neurocytologického vývoje, spolu s nálezy 

postmortální histopatologie, podporují představu patogeneze schizofrenie jako poruchy 

neuronálního, a později i synaptického prořezávání („pruning“). Patogeneze schizofrenie je ve 

vývojové teorii vysvětlována současným působením fyziologicky (geneticky) 

naprogramovaného dozrávání mozku v adolescenci (na úrovni synapsí je tím procesem 

redukce jejich počtu) a patologických změn provázejících mírné, většinou difuzní poškození 

mozku v pre- nebo perinatálním období vývoje plodu, respektive novorozence.

Další hypotézy ukazují také na patofyziologické změny v neuropřenašečových  

systémech přenosu vzruchu, zvláště pak v systému glutamátergním a dopaminergním. 

2.3. Rizikové faktory schizofrenie

Vznik schizofrenie je podmíněn působením více faktorů současně. Působí zde faktory 

genetické ve spojení s časnými vlivy prostředí. Jejich příkladem může být infekce matky a 

plodu, perinatální hypoxie a další porodní komplikace nebo časné sociální trauma. Tyto 

faktory zvyšují kandidátními geny podmíněné riziko vzniku schizofrenie. Chronobiologie 

schizofrenie dokládá, že u lidí narozených na konci zimy nebo začátkem jara je vyšší 

pravděpodobnost vzniku schizofrenie pro zvýšený výskyt virových onemocnění. Následná 

infekcí způsobená aktivace gliových buněk, především mikrogliového typu, má vliv na 

procesy proliferace, migrace, diferenciace i na zániku neuronů a na vytváření jejich stabilních 

synaptických spojení (Tejkalová a Šťastný, 2005).

Pro genetické riziko onemocnění schizofrenií svědčí studie jedno- a dvojvaječných 

dvojčat nebo rodinné, příbuzenské či adopční studie (viz tabulka I.)
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Tabulka I.  Riziko vzniku schizofrenie

Skupina, podle vztahu 
k nemocnému 

Riziko vzniku schizofrenie

Rodiče   5,6 %

Sourozenci 10,1 %

Děti - jeden z rodičů nemocný 
schizofrenií

12,8 %

Děti s oběma nemocnými 
rodiči 

> 40 %

Příbuzní druhého stupně 2,4-4,2 %

Monozygotické dvojče < 50 %

Dizygotické dvojče 4-10 %

Obecná populace < 1 %

2.4. Neurovývojová hypotéza schizofrenie

Neurovývojová hypotéza schizofrenie (Weinberger, 1987) je založena na 

abnormálním vývoji mozku. Předpokládá změněný vývoj některých mozkových struktur v 

období jejich prenatálního, perinatálního nebo časného postnatálního vývoje. Příčina 

poškození může být různá. Vedle genetické predispozice se předpokládá spolupůsobení již 

zmíněné virové infekce, ale i metabolické dysfunkce nebo malnutrice matky a plodu. 

Neurovývojová hypotéza schizofrenie proto předpokládá existenci časného mozkového 

poškození a jeho následný vliv na vývojové procesy probíhající v lidském mozku, jež mohou 

vyústit v pozdější klinické projevy schizofrenie.

Kontakt s infekcí v rané fázi vývoje, která naruší časové programy vývoje mozku, 

může způsobovat vznik schizofrenie nejen v průběhu pozdní fáze dospívání, ale i během 
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celého období dospělosti. Za základ schizofrenie a typických změn chování jedince se 

považuje nadměrné neuronální, a především synaptické prořezávání („pruning“).

2.5. Neuronální a synaptické prořezávání

Pruning neboli prořezávání je fyziologický proces probíhající v savčím mozku, tedy i 

v mozku člověka. Příčinou je ontogeneticky podmíněný nadbytek neuronů, a proto jich část 

programově (fyziologicky) zaniká procesem apoptózy již v prenatálním období. Nejedná se 

tedy o patologický mechanismus buněčné nekrózy, ale hypoxie nebo excitotoxické vlivy 

rozsah apoptózy neuronů zvětšují.

Postnatálně vedle myelinizace axonů nervových buněk probíhá i postupná eliminace 

jejich nepotřebných synaptických spojení. Proces označovaný jako „synaptický pruning“ či

„synaptické prořezávání“ provází postupná redukce synaptické hustoty a to až na 60 % jejich 

původního počtu (Drtílková, 2001). Snížená „bazální“ synaptická denzita pod 60 %  

představuje skrytý deficit, který může v průběhu dospívání jedince „spustit“ schizofrenní 

onemocnění. Synaptické prořezávání v senzorických oblastech, jako je okcipitální oblast 

mozkové kůry, je ukončeno již ve věku 2 let, avšak v prefrontálních a asociačních korových 

oblastech není dokončeno ještě před koncem adolescence. Adolescence je tak 

charakterizována významnou reorganizací mozkových struktur a funkcí, kdy se hustota 

synapsí v lidské prefrontální kůře v tomto období snižuje až o 40 %. 

Protože synaptický „pruning“ zahrnuje především glutamátergní synapse, je možné, že  

nadměrná intenzita tohoto procesu může způsobovat hypofunkci glutamátergního systému 

mozku a  může se tak druhotně stát příčinou zvýšené aktivity dopaminergního systému a to 

především v některých oblastech bazálních ganglií (striátum). Tato hyperaktivita 

dopaminergního systému je dávána do souvislosti se vznikem projevů psychózy. Rozsáhlejší  

glióza v mozku osob trpících schizofrenií svědčí proti významnější účasti degenerativních 
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nebo zánětlivých procesů a podporuje tak teorii neurovývojové etiologie morfologických 

nálezů u schizofrenie (Pakkenberg, 1992).

3. Příznaky schizofrenie

Hlavními příznaky schizofrenie jsou pozitivní a negativní symptomy a kognitivní deficit.

3.1.Pozitivní symptomy

Pozitivní symptomy jsou:

- přeludy  

- halucinace

- bizardní chování 

Přeludy jsou falešné představy, o nichž je osoba pevně přesvědčena navzdory 

nepřítomnosti jasného důkazu. Lidé s přeludy mohou věřit tomu, že jsou pronásledováni, mají 

zvláštní dar nebo schopnosti, nebo že jejich myšlenky nebo skutky jsou ovládány nějakou 

vnější silou. 

Halucinace jsou domnělá smyslová vnímání. Nejčastějším typem halucinací, které se 

vyskytují u schizofrenie, jsou sluchové halucinace, při kterých osoba slyší  hlasy.

Bizardní chování je často spojené s katatonním jednáním a zahrnuje motorický neklid, 

vzrušenost na straně jedné až po hypomobilitu a stupor na straně druhé. Tyto motorické 

změny lze hodnotit a dále srovnávat při studiu chování jedince v novém prostředí.
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 3.2. Negativní symptomy

Negativní symptomy jsou:

-  emoční oploštěnost

-  ztráta zájmu 

-  sociální stažení 

-  nedostatky v řeči

Emoční oploštěnost se projevuje jako neschopnost  reagovat na věci, které se kolem dějí. 

Schizofrenici jsou často neschopní ukazovat emoce a mohou reagovat neodpovídajícím 

způsobem.

Ztráta zájmu je charakterizována snížením motivace. Člověk je schopen méně pracovat 

nebo se účastnit  zájmových aktivit. Častá je také nerozhodnost, negativizmus a pasivita, v 

kombinaci s náhlými impulsy. V krajních případech se může člověk bez zjevné příčiny 

stáhnout do sebe a být apatický.

Sociální stažení se projevuje obtížným navazováním vztahů a udržováním si přátel. 

Rodinní příslušníci i ostatní lidé si často negativní příznaky schizofrenie mylně vykládají jako 

známku "lenosti". Sociální stažení může mít až charakter deprese.

3.3. Kognitivní deficit

  Deficit kognitivních funkcí je spojený s poruchami myšlení a s poklesem pozornosti 

a pracovní paměti (viz tabulka II). Schopnost třídění senzorických informací můžeme měřit 

stanovením velikosti úlekové reakce a míry její prepulzní inhibice. Kognitivní dysfunkce 

pravděpodobně souvisí s poruchami v oblasti frontálního laloku (abstrakce), levého 

temporálního laloku (symbolizace) a v oblasti subkortikálních struktur (paměť).
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Tabulka II. Kognitivní deficit u schizofrenie:

KOGNITIVNÍ DEFICIT

Lehký Středně těžký Těžký

Poruchy paměti

Poruchy pozornosti

Poruchy paměti

Poruchy pozornosti

Poruchy vizuálně 
motorických dovedností

Poruchy paměti

Poruchy pozornosti

Poruchy vizuálně  
motorických dovedností

Poruchy řídících funkcí

Poruchy řeči

4. Chování a jeho studium

4.1.  Vztahy mezi chováním člověka a zvířete

            Vzhledem ke strukturálním rozdílům mozku člověka a ostatních savců nelze proto 

např. u laboratorních zvířat hovořit o vzniku „schizofrenie“. Přesto však existují společné 

mechanizmy, které dovolují u zvířat modelovat a detailně charakterizovat vztahy typické pro 

patofyziologii této duševní poruchy. Abychom mohli hodnotit změny chování u laboratorních 

hlodavců v animálním modelu musíme znát charakteristické změny chování u osob trpících 

schizofrenií a především odpovídající ekvivalenty chování u zvířete. Tento model se 

vyznačuje vysokou mírou podobnosti v projevech chování (tzv. fenomenologickou validitou). 

Tuto podobnost chování uvádí tabulka III.
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Tabulka III. Přehled změn chování u člověka a předpokládaný ekvivalent chování zvířete 

(potkan, myš) v modelu psychózy:

Příznaky pacientů Odpovídající chování u zvířat a
změněné chování v animálním modelu

Psychotické symptomy -Lokomoční aktivita (dráha za čas)
-Hyperlokomoce způsobená dopaminergními látkami a  
antagonisty NMDA receptorů

Stereotypní chování -Opakování jednotlivých aktivit s krátkou dobou trvání 
(kývání hlavou, čichání a další)
-Stereotypní chování indukované dopaminergními látkami a 
antagonisty NMDA receptorů

Citlivost ke stresu -Lokomoční aktivita
-Hyperlokomoce  způsobená stresem

Deficit ve zpracování 
informací a  pozornosti

-Prepulsní inhibice úlekové reakce - PPI
-Deficit v PPI a ve vlně P50

Kognitivní deficit -Testování paměti v Morrisově vodním bludišti nebo jiných 
typech bludišť
-Zhoršená prostorová paměť

Sociální deficit -Doba kontaktu dvou a více zvířat ve společné aréně
-Snížení sociálního kontaktu mezi zvířaty po podání 
antagonistů NMDA receptorů

4.2.   Adaptace na nové prostředí (test volného pole)

Adaptace potkana na nové prostředí neboli test volného pole („open field test“) 

umožňuje studovat celkový charakter chování zvířete z hlediska reakcí naivního jedince v 

novém prostředí. Test se používá jako metoda umožňující sledování motorické aktivity 
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zvířete jak z hlediska celkové trajektorie, tak i z hlediska jednotlivých etologických 

charakteristik. Důležitou složkou sledovaného chování jedince v novém prostředí je 

prostorová explorace projevující se jeho lokomoční aktivitou (Tejkalová a Šťastný, 2005). 

Reakce zvířete mají ambivalentní povahu, neboť nové prostředí vyvolává strach a zároveň i 

zvědavost a z ní vyplývající zkoumavé (explorační) chování. Test volného pole se proto 

používá i k průkazu míry úzkostnosti zvířete. 

Zvíře je nejčastěji vloženo do čtvercového, méně často kruhového prostoru, v němž je 

jeho chování monitorováno kamerou (obr. 1). Následný videozáznam je analyzován 

speciálním počítačovým programem. Měří se celková vzdálenost, kterou zvíře uběhne, 

charakter a frekvence jednotlivých pohybových aktivit, jejich první začátky i jejich celkové 

trvání, stejně jako čas strávený v různých místech pole a množství exkrementů. U úzkostných 

jedinců bývá zvýšená defekace a snížená pohybová aktivita, dráha pohybu převazuje u stěn 

vymezeného prostoru a zvíře se přikrčuje při jednotlivých zastaveních. Naopak vztyčování se 

na zadní nohy („rearing“),nebo  čistění se  jako projev komfortního chování („grooming“) 

svědčí pro pocit bezpečí zvířete. 

                            

Obr. 1. Zařízení pro stanovení reakce na nové prostředí („test volného pole)
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4.3. Změny pozornosti  (test úlekové reakce a její prepulzní inhibice)

Reakce na akustický podnět je ukazatelem zpracování vstupních sensorických

informací. Úlek je definován jako rychlá kontrakce příčně pruhovaných svalů na neočekávaný 

intenzivní podnět. Velikost úlekové reakce se mění v závislosti na intenzitě podnětu, délce 

intervalů mezi jednotlivými podněty a na zvukovém pozadí (Bubeníková at al.,2002). 

Nejčastěji sledované příčiny, které vedou k redukci úlekové odpovědi, jsou habituace (pokles 

úlekové reakce po opakovaném intenzivním podnětu) a prepulzní inhibice (PPI). Pokud 

intenzivnímu, úlekovému podnětu předchází o 30 až 500 ms slabý předpodnět (prepuls), 

dojde k výraznému snížení výsledné úlekové reakce. Tato automatická a vůlí 

nekontrolovatelná reakce na akustický podnět se nazývá akustická úleková reakce (ASR). 

PPI je modulována především talamem a prefrontální kůrou (Hazlett et al., 2001). 

Bylo zjištěno, že velikost PPI je snížena u pacientů se schizofrenií. Přitom PPI je možno 

stanovit u všech savců a ani po několikerém opakování nevykazuje habituaci nebo senzitizaci 

úlekové odpovědi (Cadenhead et al., 1999). Schizofrenii proto charakterizuje deficit 

v pozornosti, kognici a v procesu zpracovávání informací. Poprvé bylo popsáno snížení 

velikosti PPI u pacientů se schizofrenií Braffem a spolupracovníky (1978). Na PPI je 

nahlíženo jako na proces zpracování senzorimotorických informací a její deficit je spojován 

s poškozením jejich třídění (Braff a Geyer, 1990). U pacientů se schizofrenií se předpokládá, 

že nemají dobře vyvinutou schopnost „filtrovat“ tyto informace. Tím hrozí zahlcení mozku 

nadbytečnými nebo méně důležitými informacemi provázené celkovým snížením 

kognitivních funkcí (Weiss a Feldon, 2001). 

Celý děj je možné měřit pomocí zařízení pro stanovení úlekové reakce, jehož jednu 

podobu ukazuje obrázek 2. 
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Obr. 2. Zařízení  pro měření prepulzní inhibice akustické úlekové reakce

Pozorovaný deficit v PPI není zcela specifický pro schizofrenní onemocnění, ale byl 

zjištěn i u některých dalších duševních nemocí, především u obsedantně-kompulzní poruchy a 

u Tourettova syndromu.

4.4.  Učení a paměť (Morrisovo vodní bludiště)

Tento typ testovaní prostorové paměti byl zaveden na počátku 80. let a dnes patří k 

jedné z nejpoužívanějších metod určených pro studium učení a prostorové paměti. Morrisovo 

vodní bludiště je kruhový bazén o průměru 2 metrů naplněný obarvenou vodou (obr. 3). 

Potkan  má v tomto bludišti za úkol nalézt skrytou podvodní plošinku, jedinou možnou 

"únikovou cestu" z bludiště. Při hledání této plošinky potkan používá pouze orientační body 

nacházející se mimo prostor bludiště, neboť v bludišti samém není podle čeho se orientovat. 

V experimentech pohyb potkana monitoruje videokamera propojená s počítačem a zařízením 

na analýzu obrazu. Tímto způsobem se dá stanovit doba potřebná k nalezení cíle, dráha 

pohybu, průměrná rychlost i doba strávená v jednotlivých kvadrantech bludiště, ale i další 

hodnoty .
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Obr. 3. Morrisovo vodní bludiště

Pokusy v Morrisově vodním bludišti potvrdily, že potkan je schopen si zapamatovat a 

velmi rychle analyzovat prostorové vztahy mezi orientačními body v okolí, svojí polohou a 

polohou únikové plošinky. Tento fakt se označuje jako vytvoření kognitivní mapy prostředí. 

Tento test tak umožňuje studovat i rychlost učení a míru zapamatování si, tedy kognitivní 

procesy, které jsou u osob trpících schizofrenií narušeny.

5. Schizofrenie a hlavní neurotransmiterové systémy mozku

5.1. Dopaminergní systém mozku

Z monoaminergních systémů savčího mozku je počet neuronů tvořících dopaminergní 

systém 3-4x vyšší než v případě noradrenergních neuronů a více než 5x vyšší než v případě 

serotonergních neuronů v oblasti raphe pontu a horní části mozkového kmene. Dopaminergní 

neurony jsou lokalizovány především v substantia nigra a ventrální tegmentální oblasti, dále 

v  hypotalamu, bulbu olfactoricu a v retině. Dopaminergní neurony v těchto oblastech mozku 

tvoří několik jader, která rozdělujeme do dvou projekčních systémů nazývaných 

mesokortikální  systém a systém mesolimbický.
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Na synapsích těchto neuronů působí dopamin jako neuromediátor (obr. 4). Dopamin 

(DA) je syntetizován z tyroxinu. Dekarboxylací L-DOPA vzniká vlastní mediátor, který je za 

pomoci dopamin-β-hydroxylázy, přítomné v některých neuronech, přeměněn na noradrenalin.

Obr. 4. Vzorec dopaminu 

Dopaminergní systém má úzký vztah k motivaci, systému odměny a libosti, k motorice 

a kognici. Dopaminergní receptory jsou spřažené s G proteiny. Rozlišujeme dva základní typy 

dopaminových receptorů: 

(1) jsou to tzv. „D1 like“ receptory, reprezentované podtypem D1 a D5. Podílejí se na 

zajištění vyšších kognitivních funkcí, především na pracovní paměťi (oblast prefrontální 

mozkové kůry). Jak nedostatečná, tak nadměrná aktivace „D1 like“ receptorů způsobuje 

deficit v pracovní paměti. Především podtyp D1 je exprimován v bazálních gangliích

(striatum a nc. accumbens) a v limbických strukturách. 

        (2) Skupina „D2 like“ receptorů, je reprezentovaná podtypy D2,  D3 a D4. Jsou to 

receptory, s kterými interaguje většina klasických antipsychotik tlumících především 

pozitivní příznaky schizofrenie.
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5.2. Dopaminová hypotéza schizofrenie

Interakce klasických antipsychotik především s podtypem D2-receptoru byla základem  

dopaminergní hypotézy schizofrenie. Ta předpokládá hyperaktivitu dopaminergního systému 

nebo zvýšenou senzitivitu k tomuto neuropřenašeči, podmiňujícímu pozitivní příznaky 

schizofrenie. U schizofrenie je předpokládána zvýšená dopaminergní funkce 

v mesolimbickém systému, který je spojován s dopaminergní hyperfunkcí a pozitivními 

příznaky (Weinberger, 1995). 

V posledních 20 letech však řada publikací poukazuje na velmi těsný vztah mezi 

dopaminergním a glutamátergním systémem mozku (Campusano et al., 2002). Tyto práce tak 

podporují původní Carlssonovu hypotézu schizofrenie jako nemoci založené na nerovnováze 

mezi glutamátem (Glu) a dopaminem (DA) v limbickém systému a v bazálních gangliích 

(Carlsson a Carlsson, 1990). 

5.3. Serotonergní systém mozku

Serotonergní systém je nejčastěji ovlivňovaným systémem mozku z hlediska účinku 

psychofarmak a návykových látek ze skupiny halucinogenů. Serotonin (5-HT) je syntetizován 

z  tryptofanu jeho hydroxylací a následnou dekarboxylací. Na syntézu 5-HT má velký vliv 

hladina světelného režimu dne.

Obr. 5: Vzorec serotoninu 
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Účinek 5-HT na cílovou buňku je zprostředkován celkem 7 základními typy receptorů 

(5-HT1-R  –  5-HT7-R). Typ 5-HT1-R se dělí na podtypy 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1DA, 5-

HT1DB, 5-HT1E a 5-HT1F. Rovněž typ 5-HT2-R se vyskytuje jako podtyp 5-HT2A, 5-

HT2B a 5-HT2C. Receptor 5-HT3 je ionotropní, ostatní subtypy jsou s G- proteiny spřažené 

receptory. Těla serotonergních neuronů jsou převážně v mozkovém kmeni, přičemž jejich 

nejvyšší koncentrace je v nuclei raphe a v některých dalších jádrech mozkového kmene. 

Jejich vlákna virtuálně inervují všechny části centrálního nervového systému. Aktivita těchto 

neuronů se výrazně mění během spánku a bdění. 

Velmi významný je vliv serotoninu na limbický systém, především na hipokampus, 

amygdalu a septum. Serotonergní inervace této oblasti, spolu s inervací prefrontální kůry, 

významně ovlivňuje nejen charakter chování, ale i procesy učení a paměti. Deficit serotoninu 

je spojován s depresemi, obsedantně-kompulzivními poruchami, panickými stavy, bulimií, 

agresivitou a suicidálním chováním (Stahl, 1998). Signifikantní pokles počtu receptorů         

5- HT2A byl opakovaně prokázán post mortem u schizofrenie (Meltzer et al., 2003).

5.4.Serotoninová hypotéza schizofrenie    

Vznikla přibližně ve stejné době jako hypotéza dopaminergní. Byla výsledkem 

pozorování příznaků psychóz vyvolaných známým halucinogenem LSD (diethylamid 

kyseliny lysergové). Mnoho příznaků doprovázejících intoxikaci touto látkou připomíná 

akutní příznaky schizofrenie. Jde o složité, převážně zrakové, nápadně barvité halucinace, 

které jsou některým lidem příjemné, jiným velmi nepříjemné. Vysvětlují se ovlivněním 

serotonergního systému mozku. Tato hypotéza se v posledních 15 letech dostala do popředí 

zájmu v souvislosti s interakcí atypických antipsychotik s některými podtypy 5-HT receptoru. 
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5.5. Glutamátergní  systém mozku

Glutamátergní systém je nejdůležitějším excitačním systémem v mozku savců. Má 

rozhodující význam pro vývoj mozku (diferenciace neuronů, tvorba a stabilizace jejich 

synaptických spojení) a jeho plasticitu (učení a paměť). Jeho zvýšená aktivita podmiňuje 

zároveň vznik neurotoxického poškození nervových buněk (Bubeníková, 2005). Látky, které 

působí jako antagonisté glutamátových receptorů, vedou ke změnám v chování člověka 

i zvířat, které je připodobňováno schizofrenii (Coyle et al., 2004). Experimentální použití 

těchto látek ukázalo na významnou úlohu glutamátergního systému v patofyziologii 

schizofrenie.

5.5.1. Glutamát jako neuromediátor

Fylogeneticky patří aminokyselina glutamát (Glu) k nejstarším neuromediátorům     

(obr. 6). Její vysoká koncentrace v savčím mozku (10 mM) však svědčí i pro jeho 

metabolický význam. Jeho uvolňování z presynaptických zakončení aktivuje postsynaptické 

receptory, což souvisí se vznikem excitačního postsynaptického potenciálu a přenosem 

vzruchů na synapsi. Jeho protrahované excitační účinky jsou však spojovány i s jeho 

potenciální excitotoxicitou.

Obr. 6. Vzorec glutamátu 
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5.5.2. Glutamátové receptory

Glutamát aktivuje dvě funkčně rozdílné skupiny receptorů: ligandem řízené iontové 

kanály propustné pro Na+, K+ a Ca2+ (tzv. ionotropní glutamátové receptory - iGluR) a

membránové receptory spojené s G proteiny (tzv. metabotropní glutamátové receptory -

mGluR).  

(1) Metabotropní glutamátové receptory jsou ligandem aktivované membránové 

receptory spojené s trimerickými G-proteiny. Receptory jsou složené ze sedmi 

membránových domén. Osm v současnosti známých mGluR je rozděleno do tří skupin: 

skupina I mGLUR (podtyp mGLUR1 a mGLUR5), skupina II mGLUR  (podtyp mGLUR2 

a mGLUR3) a skupina III mGLUR (podtypy mGLUR4, mGLUR6, mGLUR7, mGLUR8). 

Po navázání glutamátu dojde k aktivaci trimerických G-proteinů na Gα-GTP a Gβγ

podjednotku. Tyto podjednotky následně aktivují řadu enzymů, iontových kanálů a regulují 

intracelulární koncentraci druhých poslů jako je cAMP, cGMP, arachidonová kyselina, ale 

i Ca2+.

(2)  Ionotropní glutamátové receptory  tvoří iontový kanál složený ze čtyř podjednotek.  

Každá z podjednotek váže ligand (glutamát). Každý ze 3 typů iGluR má specifické 

podjednotkové složení, které ovlivňuje funkční vlastnosti daného receptoru. V současnosti 

skupinu iGluR rozdělujeme na NMDA-R a non-NMDA-R.

A) NMDA-R - iGluR N-metyl-D-aspartátového typu (NMDA-R) je aktivován 

nejen Glu/NMDA, ale i glycinem (nebo D-serinem), takže má dva agonisty. 

B) non-NMDA-R – iGluR je aktivován kyselinou kainovou (tzv. KA receptory) 

nebo α-amino-3-hydroxy-5-metylisoxazolpropionovou kyselinou  (tzv. AMPA 

receptory). Aktivace iGluR je  podmíněna pouze uvedenými ligandy, ale může 

být modulována dalšími látkami.
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  Při navázání ligandu na non-NMDA receptory se zvyšuje pravděpodobnosti otevření 

iontového kanálu pro Na+, K+, a při určitém podjednotkovém složení i pro Ca2+. Situace 

s podskupinou NMDA-R bude popsána později.  

Obr. 7: Glutamátové receptory
Upraveno:  Bubeníková V. Schizofrenie jako porucha glutamátergní neurotransmise. 
Psychiatrie 2005; 9:105–112

5.5.3. Glutamátová hypotéza schizofrenie 

V této hypotéze je základem předpoklad, že schizofrenie může být způsobena 

sníženou aktivitou glutamátergního systému v mozku. Toto tvrzení se opírá o původní zjištění 

z klinických studií, které ukázaly, že (1) koncentrace Glu je v mozkomíšní a v mozkové 

intersticiální tekutině osob trpících schizofrenií významně snížena, a že (2) ketamin a 

fenycyklidin (antagonisté NMDA-R) způsobují u zdravých jedinců psychotické chování. Dále 

tyto látky zhoršovaly projevy schizofrenie u pacientů trpících touto poruchou. Na vzniku a 

projevech schizofrenie se mohou podílet i další endogenní látky s potenciálně 

excitotoxickými účinky (L-glutamát, N-acetylaspartylglutamát nebo kyselina chinolinová), 
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jejichž hladiny stoupají v souvislosti se zánětlivou odpovědí organizmu na virovou nebo 

bakteriální infekci.

5.5.4. Endogenní excitotoxiny (L-glutamát, N-acetylaspartylglutamát, kyselina                                                                                                         

          chinolinová)          

   U pacientů se schizofrenií bylo poprvé nalezeno snížení hladin glutamátu (Glu)  

v mozkomíšním moku v roce 1980 (Kim et al., 1980). Později byl tento nález potvrzen také 

v hipokampu a v prefrontální kůře (Tsai et al., 1995).  Současně byla pozorována korelace 

mezi pozitivními symptomy, mozkovou atrofií a sníženou hladinou Glu (Tsai et al., 1998). 

U osob trpících schizofrenií byly zjištěny změny v některých modulátorech 

glutamátových receptorů. Jedním z endogenních modulátorů NMDA-R je N-acetyl-L-

aspartyl-L-glutamát (NAAG). Významné jsou především nálezy o změně v jeho 

metabolizmu. Byly také nalezeny jeho zvýšené hladiny v hipokampu a v prefrontální kůře 

(Tsai et al., 1995). Předpokládá se, že zvýšené hladiny NAAG souvisejí se sníženou aktivitou 

enzymu glutamátkarboxypeptidázy II (GCP II), která hydrolyzuje NAAG na Glu a               

N-acetylaspartát (NAA), což podmiňuje druhotné snížení hladin Glu (Tsai et al., 1995). Uvádí 

se, že NAAG je sám parciálním agonistou na NMDA receptoru (Shave et al., 2001). Ale 

nalezené snížení aktivity GCP II souvisí především s poklesem hladin Glu (a NAA) v PFC 

a hipokampu (Tsai et al., 1995), podmiňující celkově sníženou funkci glutamátergního 

systému. 

U pacientů se schizofrenií  byla také snížená hladina D-serinu, aminokyseliny, která je 

koagonistou glycinového místa NMDA-R (Hashimoto et al., 2003). Snížení hladiny D-serinu 

(a glycinu) se spolupodílí na dysfunkci glutamátergní neurotransmise, jmenovitě na 

hypofunkci NMDA-R  
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Kyselina chinolinová (QUIN) je metabolit tryptofanu, který působí na NMDA 

receptory. Tato látka je slabým, selektivním agonistou NMDA-R. Patří mezi endogenní 

excitotoxiny, neboť její  vyšší koncentrace způsobují poškození některých typů nervových 

buněk (Jhamandas et al., 1994; Šťastný et al.,2005). Změněná vazba ligandů souvisí i 

se změnou podjednotkové stavby jednotlivých receptorů (Šťastný et al., 2005).

6. N-metyl-D-aspartátový receptor (NMDA-R) a psychotické 
chování

6.1.  Stavba a funkce NMDA-R  

NMDA receptory jsou především propustné pro Ca2+. Pro aktivaci NMDA receptoru je 

důležitá přítomnost obou agonistů (glutamátu a  glycinu). NMDA-R je heterotetramerem. 

Funkční NMDA-R je složen ze dvou NR1 podjednotek a ze dvou podjednotek NR2      

(NR2A-D) nebo NR3 (NR3A-B) (Dingledine et al., 1999). Kombinací těchto podjednotek 

může vzniknout několik set NMDA receptorů s různými funkčními vlastnostmi. NMDA 

receptor má několik alosterických vazebných míst pro exogenní i endogenní modulátory 

(Dingledine et al., 1999). Přesuny iontů kanálem způsobují depolarizaci povrchové 

membrány  a aktivaci dalších membránových receptorů a intraneuronálních signálních kaskád 

(Konradi a Heckers, 2003). Signální dráhy aktivované Ca2+ stimulují aktivitu kináz a následně 

i fosfatáz (Šťastný et al., 2004). Fosforylací se mění zpětně aktivita membránových receptorů, 

signálních proteinů a transkripčních faktorů.

Snížená aktivita heterotetramerního NMDA-R může mít etiologický význam pro vznik 

a rozvoj psychotické poruchy (Olney a Farber, 1995). Přitom se předpokládá, že NR1 

podjednotka má význam pro patogenezi schizofrenie (Ishimaru et al., 1994; Gao et al., 2000; 

Le Corre et al., 2000; Nudmamud a Reynolds 2001). Dysfunkce NMDA receptoru je dávána 
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do souvislosti se změnou v „rozpoznávacím“ vazebném místě pro glycin/D-serin, která může 

souviset s  jednonukleotidovými polymorfizmy GRIN1 genu pro NR1 podjednotku.

6.2. Význam podjednotek NMDA-R pro chování jedince

Všech sedm podjednotek NMDA-R (NR1, NR2A-D, NR3A-B) je kódováno separátními 

geny (GRIN1, GRIN2A-GRIN2D a GRIN3A-B). Přítomnost NR2 podjednotek moduluje vazbu 

glycinu (Gly) NR1 podjednotkou a mění funkční vlastnosti heteromerního komplexu. 

Přítomnost podjednotky NR2D v NMDA-R podmiňuje jeho nejvyšší afinitu pro Gly i Glu. 

Naproti tomu přítomnost NR2A podjednotky, jejíž exprese převažuje v dospělém mozku, 

způsobuje, že tento typ heteromerních receptorů vykazuje nejnižší úroveň afinity pro Gly.

NR1 podjednotka je přítomna ve všech oblastech mozku, má nezastupitelný význam 

pro aktivitu NMDA-R a nemůže být nahrazena žádnou z dalších podjednotek. U 

novorozených jedinců s homozygotní mutací NR1 podjednotky (NR1-/-) je hlavní změnou 

snížení vazby Glu a absence vazby NMDA do vazebných míst na NR2 podjednotkách. Tím 

NMDA-R ztrácí svou hlavní funkci, tj. propustnost pro Ca2+, která je nezbytná nejen pro 

diferenciaci nervové buňky (tvorba axonálních a dendritických výběžků, vznik synaptických 

spojení), ale i pro trofickou aktivaci, bez které neuron zaniká apoptotickou smrtí. Příčinou 

smrti novorozených jedinců (myš) s homozygotní formou mutace NR1 podjednotky je akutní 

respirační selhání (Forrest et al., 1994), z čehož vyplývá, že neonatální ztráta funkce    

NMDA-R je letální. Geneticky navozené snížení exprese NR1 podjednotky k 10% původní 

hodnoty umožní zvířeti přežít, ale změní jeho chování. U myší s touto „knock-down“ regulací 

NR1 podjednotky zvyšuje nejen lokomoční aktivitu, ale i frekvenci stereotypních pohybů a 

sexuální dysfunkci (Mohn et al., 1999; Šťastný a Peková, 2005). Také studie provedené na 
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potkanech se sníženou expresí NR1 podjednotky ukázaly, že tito jedinci vykazují některé rysy 

psychóze podobného chování. 

Snížená exprese NR1 mRNA byla zjištěna ve frontální kůře, hipokampu a v talamu u 

pacientů, u nichž bylo pozorováno významné snížení kognitivních funkcí (Gao et al., 2000). 

Glycinové místo NR1 podjednotky se tak stává i místem terapeutického ovlivnění, a to 

především negativních a kognitivních příznaků schizofrenie (Goff a Coyle 2001; Jansen 

a Dannhardt 2003). 

Z uvedených nálezů je zřejmé, že genetické modely s úplnou nebo částečnou 

inaktivací genu potvrzují předpoklad, že dysfunkce NR1 podjednotky může hrát klíčovou 

úlohu v patogenezi schizofrenie. Tuto hypotézu potvrzují snížené hladiny mRNA nalezené 

post mortem v mozcích pacientů s diagnózou schizofrenie. Kromě toho bodové mutace vedly 

k významnému snížení receptorové afinity v glycinovém vazebném místě, s čímž souvisela i 

porucha ve zpracování informací patrná jako prepulzní deficit úlekové reakce.  Také 

genetická inaktivace NR2A podjednotky NMDA-R změnila chování myší, u kterých byla 

pozorována zvýšená lokomoční aktivita, ale snížená schopnost prostorového učení. V případě 

NR2B podjednotky Takeuchi se spolupracovníky (2001) ukázali, že samotný deficit exprese 

této podjednotky významně neovlivnil PPI, ale zvýšil u „knock-down“ myší úroveň ASR.

6.3.   Kyselina chinolinová, NMDA-R a modelové chování podobné schizofrenii

Kyselina chinolinová (kyselina pyridin-2,3-dikarboxylová; QUIN) byla vybrána jako 

jeden z možných rizikových faktorů prostředí, jejíž nadprodukce byla prokázána v průběhu 

virových nebo bakteriálních nemocí. QUIN je produkována infekcí aktivovanou mikroglií a 

makrofágy. Tyto buňky pak uvolňují zvýšená množství cytokinů, především            
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interferon-Fγ Ten především v makrofázích aktivuje indolamin 2,3-dioxygenázu 

(IDO) a další enzymy, které se podílejí na přeměně L-tryptofanu až na kyselinu nikotinovou. 

Meziproduktem v této tzv. L-kynureninové dráze je QUIN, která se může hromadit 

v mozkové intersticiální tekutině. QUIN má ve vyšších koncentracích excitotoxické účinky 

podmiňující částečně selektivní zánik neuronů v těch oblastech mozku, které zvýšeně 

exprimují NMDA-R s NR2B/NR2A podjednotkami.

Proto byl její vztah ke schizofrenii opakovaně ověřován, vzhledem k virové infekci 

jako rizikovému faktoru. Získané výsledky však byly protichůdné (Šťastný et al., 2005). Proto 

byla QUIN dále ověřována v animálních modelech na hlodavcích. Při poškození mozku 

QUIN u novorozených myší byly pozorovány neurodegenerativní a neurochemické změny, 

které v průběhu dospívání zvolna progredovaly, přičemž se objevily změny v sociálně 

interaktivním a individuálním chování.  Současně bylo prokázáno, že těsně po narození je 

v mozku hlodavců, ale i člověka, převažující exprese NR2B (a NR2D) vůči NR2A 

podjednotce, která převažuje v dospělém mozku. Výjimkou je mozeček, kde je NR2B 

podjednotka nahrazena podjednotku NR2C. Naopak exprese NR2D podjednotky zvolna mizí 

a v dospělosti je prokazatelná jen ve stěně mozkových vlásečnic.  

 Neonatální excitotoxické poškození hipokampu zhoršuje PPI akustické úlekové 

reakce a zvyšuje lokomoční aktivitu u dospělého jedince (Tejkalová et al., 2001). Modelové 

poškození je založeno na skutečnosti, že infekcí nebo mozkovou ischémií aktivovaná 

mikroglie a makrofágy produkují zvýšená množství látek (QUIN, GLU, NAAG), které na 

podkladě hyperaktivace NMDA receptorů způsobují nejen excitotoxické a degenerativní 

poškození zranitelných populací neuronů v mozku, ale i hematoencefalické bariéry (Pliss et 

al., 2002). V této souvislosti je třeba uvést, že zvýšená propustnost hematoencefalické bariéry 

byla popsána také asi u 1/3 pacientů se schizofrenií. 
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QUIN i NAAG se přednostně váží jen do určitých heteromerů NMDA-R s 

exprimovanou NR2B, respektive NR2D podjednotkou (Skuba et al., 2004). To předurčuje 

především vyvíjející se neurony k možnému excitotoxickému působení těchto látek. Tento 

účinek může být dále umocněno přestupem Glu z krevního řečiště poškozenou 

hematoencefalickou bariérou do mozku jedince (Pliss et al., 2002; Šťastný et al., 2002). 

Dysfunkce glutamátergního systému navozená neonatální intrakraniální infuzí QUIN 

se přednostně týká snížené hustoty NMDA-R a změny v jeho podjednotkové stavbě. Tomuto  

neonatálnímu poškození mozku dominuje postupně se rozvíjející hypofunkce glutamáterního 

systému, charakterizovaná především dysfunkcí NMDA-R (Šťastný et al., 2007). Na jejím 

podkladě se začíná projevovat zvýšená citlivost vůči dopaminu, podmíněná narůstající 

hyperaktivitou dopaminergního systému. Výsledkem je v časné dospělosti se rozvíjející 

změna chování zvířete, která se podobá psychotickým projevům dobře odpovídajícím na 

podání typických, a zvláště atypických antipsychotik (Tejkalová et al., 2003; Šťastný et al., 

2004). Podobně působí i krátkodobá mozková ischémie navozená podvazem obou aa. carotis 

communis u 12denních potkanů, která mění expresi NMDA-R a působí tak podobně, i když 

kvantitativně méně významně než neonatální poškození navozené QUIN (Tejkalová et al., 

2004). 

Chování potkana tak vykazuje podobnost ve všech 3 modelech schizofrenie, ať již 

rizikovým faktorem prostředí je neonatální ischemie mozku nebo neonatální podání QUIN či 

NAAG (Bubeníková-Valešová et al., 2006; Tejkalová a Šťastný, 2005). V případě QUIN toto 

neonatální poškození mělo u 50denních potkanů za následek nejen celkové zmenšení jejich 

mozků a hipokampů, ale i zvětšení postranních komor typické pro osoby trpící schizofrenií. 

Současně bylo zjištěno snížení hladin glutamátu prokázané ve ventrálních částech obou 
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hipokampů (Skuba et al., 2004; Šťastný et al., 2006). Podání antipsychotik, především 

klozapinu, přechodně zvýšilo hladiny obou excitačních aminokyselin u modelových potkanů.

7. Léčba schizofrenie

7.1. Antipsychotika

V současné době je hlavní důraz kladen na léčbu farmaky a to především 

antipsychotiky (dříve označovaná jako neuroleptika). Prvním objeveným neuroleptikem byl 

chlorpromazin. Jeho podávání však provázely časté vedlejší účinky (jaterní poškození), a také 

u novějších (typických) antipsychotik (např. haloperidolu) jsou vedlejší účinky jako rigidita 

nebo tremor častou komplikací dlouhodobé, většinou celoživotní farmakoterapie. Od počátku 

90. let 20.století začala být proto používána antipsychotika 2. generace označovaná jako 

atypická antipsychotika.

Typická antipsychotika působí převážně na dopaminergní D2 receptory a tlumí tak 

pozitivní symptomy. Léčba založená na částečné blokádě dopaminového receptoru typu D2 

pomocí klasických (typických) antipsychotik sice snižuje pozitivní příznaky, má však jen 

omezený vliv na negativní a kognitivní příznaky. Naproti tomu antipsychotika II. generace 

mají pozitivní účinek na kognitivní funkce. Některé látky ze skupiny klasických neuroleptic a 

antipsychotik II. generace, kromě inhibice některého z dopaminových receptorů (nejčastěji 

podtyp D2), současně interagují i s 5-HT receptorem a receptorem NMDA typu. Atypická 

antipsychotika jsou významná právě vzhledem k tomu, že jsou schopná interagovat s více 

neuromediátorovými systémy současně, což výrazně snižuje riziko předávkování a vedlejších 

účinků.
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7.2. Psychoterapie

Další součástí léčby schizofrenie je i psychoterapie, která je zaměřena hlavně na 

období, kdy odezní akutní symptomy. Terapie je individuální a skupinová. Součástí je i 

ergoterapie, která zahrnuje nácvik sociálních dovedností nebo práci v chráněném zaměstnání. 

Psychoterapie je však časově i finančně náročná. 

8. Závěr

Schizofrenie je závažná duševní porucha s nejednotnou etiologií. Vedle polygenní 

podmíněností svou roli při vzniku nemoci mají i rizikové faktory prostředí. Jako „spouštěče“ 

psychózy působí některé návykové látky (kanabinoidy, extáze). Jedná se o onemocnění, při 

kterém dochází k celkovému narušení funkční aktivity několika neuromediátorových systémů, 

které provázejí drobné změny ve stavbě mozku. 

Mezi hypotézami vysvětlujícími vznik schizofrenie je v současné době přikládán 

největší význam neurovývojové a neuroinfekční hypotéze schizofrenie. Obě hypotézy se snaží 

postihnout příčiny a popsat vznik a průběh nemoci. Součástí výzkumu této nemoci jsou 

animální modely založené na podobnosti některých změn chování provázejících drobná 

(neložisková) poškození mozku spojená s časnou infekcí nebo porodní komplikací. 

V souvislosti s tímto poškozením se ověřuje následné snížení aktivity glutamátergního 

systému a současná hyperfunkce dopaminergního systému. Na patofyziologii nemoci se 

podílejí i další mediátorové systémy, jmenovitě systém GABAergní a cholinergní. 

Dysfukci glutamátergního systému charakterizují především změny  v expresi NMDA-R a v 

jejich podjednotkové stavbě. Tento klinický předpoklad potvrzují modely založené na 

excitotoxické působení QUIN nebo NAAG, jejichž koncentrace v intersticiální tekutině 

mozku stoupají především v průběhu virové infekce. Předpokládá se, že QUIN způsobuje 
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diskrétní mozkové léze v neonatálním mozku potkana, které se po latentní fázi může 

v adolescenci projevit jako schizofrenii podobné chování. Tento model se vyznačuje vysokou 

konstrukční, fenomenologickou a predikční validitou. Jeho rozšíření o genetické „riziko“ 

schizofrenie může validitu tohoto animálního modelu dále zvýšit.
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