
– Vi vet att aktivering av D2-dop-
aminreceptorer leder till kalcineurin, ett
fosfatas som bland annat defosforylerar,
tar bort fosfatgrupper, från ett fosfopro-
tein som kallas DARRP-32, vilket i sin
tur leder till ökad synaptisk dopamin-
transmission. Genom att reglera dessa
mekanismer hoppas vi kunna återställa
den rubbade balansen i det dopaminerga
systemet vid sjukdomar som schizofre-
ni.

– Diagnosen av schizofreni är också
oerhört komplicerad. Det är möjligt att
det man refererar till som schizofreni
egentligen är flera olika sjukdomar, sä-
ger Greengard.

– Man ska dock vara medveten om att
chanserna nu för tiden att bota psykiat-
riska sjukdomar är stora. De antipsyko-
tiska medel som finns tillgängliga idag
botar i de allra flesta fall de flesta symto-
men hos patienterna. 

– Jämfört med de tidiga antipsykotis-

ka läkemedlen är sidoeffekterna också
relativt små.

Ett annat problem, enligt Greengard,
är att »det finns det ett stort glapp mellan
forskning och klinisk verksamhet inom
psykiatrin. Den kliniska psykiatrin i åt-
minstone USA har alldeles för låg kva-
litet i förhållande till hur mycket intres-
sant grundvetenskaplig forskning som
bedrivs på området. Jag vet inte om läget
är likadant i Europa«.

Det måste till ett bättre samarbete
mellan psykoanalytiker och forskande
psykiater, anser Eric Kandel.

– Den låga kvaliteten på den kliniska
verksamheten beror inte nödvändigtvis
på att klinikerna är dåliga, utan snarare
på att det finns för lite intresse för psyki-
atrin, menar Paul Greengard.

Nya mediciner och behandlingsmetoder
Arvid Carlsson  arbetar med att ta fram
nya mediciner och behandlingsmetoder

mot schizofreni och andra psykiatriska
och neurologiska sjukdomar. 

– Vi har redan ett nytt läkemedel mot
bl a schizofreni i den första kliniska
prövningsfasen. Läkemedlet är liksom
de antipsykotiska läkemedel som redan
finns på marknaden en antagonist mot
D2-dopaminreceptorer. Det unika med
vårt nya läkemedel är dock att det har en
mycket gynnsammare biverkningspro-
fil. 

– Medan andra antipsykotika verkar
starkast på postsynaptiska receptorer så
har det här läkemedlet sin största verkan
på presynaptiska inhibitoriska autore-
ceptorer. Detta leder till en helt annan
farmakologisk profil. Framförallt för-
väntas det nya läkemedlet  vara verk-
samt vid schizofreni, berättar Arvid
Carlsson
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       framtidens hopp – men än är det långt dit

❙ ❙ De personer som fick en matsked fisk-
leverolja varje morgon som barn minns
väl knappast upplevelsen som särskilt
behaglig. Men nu visar forskning att den
rätt så illasmakande oljan kanske ändå
var värd att uthärda. Vid en presskonfe-
rens vid AEPs psykiatrikonferens i
Stockholm i förra veckan presenterade
David F Horrobin från det skotska före-
taget Laxdale Research bevis på att äm-
nen i fiskleverolja motverkar depres-
sion.

Nya rön visar att individer som lider
av depression har lägre blodhalter av
fettsyrorna EPA (eicosapentaenoic acid)

och DHA (docosahexaenoic acid) än
kontrollpatienterna. 

Deprimerade individer har också
ökad aggregation av röda blodkroppar,
störd hjärtrytm och ökad risk för hjärtin-
farkt. De motverkande effekter som fisk
och skaldjur har på depression och hjär-
tats fysiologi tros vara förmedlade av
främst EPA. DHA finns visserligen nor-
malt i större mängder i hjärnan, men det
är EPA som har de största effekterna på
neuronal transmission. 

Vid ett dagligt intag av 400–800 mg
av dessa fettsyror minskar risken för de-
pression avsevärt.

Forskningsrönen kan också ge en för-
klaring på varför vissa patienter som ges
serotoninåterupptagshämmare som Pro-
zac inte svarar på behandlingen. En av
effekterna av dessa antidepressiva läke-
medel är nämligen att fettsyror frisätts i
nervcellerna. 

Följaktligen, om en person inte, på
grund av för lågt intag av fettsyror som
EPA och DHA, har tillräckligt med fett-
syror att frisätta så kommer denna inte
heller att gagnas av behandlingen.

Medan DHA främst finns i tonfisk
hittar man mest EPA i sardiner, anjovis,
makrill och strömming. (LT)

Fiskleverolja mot depression

»Möjligheterna idag
att bestämma en
människas genetis-
ka uppsättning kan
på sikt ligga till
grund för att desig-
na skräddarsydda
läkemedel för en-
skilda individer«,
hoppas Eric Kandel.

»Diagnosen av schizo-
freni är oerhört kompli-
cerad. Det är möjligt att

det man refererar till
som schizofreni egentli-

gen är flera olika sjuk-
domar«, säger Paul

Greengard.


