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n Kommentar till Johan Cull-
bergs artikel i LT 42/2009 
(sidan 2704). 

Schizofreni brukar beskri-
vas som en utvecklingssjuk-
dom som drabbar det centra-
la nervsystemet tidigt (»neu-
rodevelopmental model«). 
Nyare forskningsdata visar 
också att sjukdomen innefat-
tar en påtaglig hjärnsubstans- 
förlust, som dock är mindre 
uttalad än vid de klassiska 
neurodegenerativa sjukdo-
marna. 

Strukturell magnetkamera- 
undersökning (MR) har visat 
volymminskning i storhjärns- 
barken och subkortikala om-
råden hos nyinsjuknade pa-
tienter som inte tidigare fått 
antipsykotisk behandling. De 
strukturella förändringarna 
är mest uttalade i laterala 
(hörselkortex, Wernickes 
area) och mediala delar av 
tinningloben (amygdala,  
hippocampus) samt i mediala 
och laterala delar av främre 
pannloben. Därutöver finns 
mindre uttalade förändring-
ar i talamus, insula, främre 
cingulum och delar av hjäss-
loben [1]. 

Longitudinella studier in-
dikerar att volymförändring-
ar kan ha ett progressivt för-
lopp, åtminstone under de 
2–5 år som studierna som  
utreder detta har pågått. Lik-
nande och mindre uttalade 
volymförändringar finns 
också rapporterade hos friska 
anhöriga som inte utvecklar 
sjukdomen. I en studie där 
individer med hereditär be-
lastning för schizofreni (hög-
riskindivider) studerades, 
fann man att strukturella 
förändringar hade ett större 
prediktivt värde för insjuk-
nande i schizofreni än bete-
endevariabler såsom tidigare 
psykosepisod, höga poäng vid 
skattning av schizotypi eller 
låg poäng vid test av verbal 
minnesförmåga [2]. 

Funktionella MR-under-
sökningar visar också att för-
ändringar i hjärnans aktivi-
tet korrelerar väl med viktiga 

symtomdimensioner vid 
schizofreni. Aktiverings-
mönstret i hörselbarken och 
Wernickes area har korrele-
rats med hörselhallucinatio-
ner, i mediala delar av tin-
ningloben med flack affekt 
och paranoida vanföreställ-
ningar, i laterala delar av 
främre pannloben med kog-
nitiva störningar samt i medi- 
ala delarna av främre pann-
loben med tillbakadragenhet 
och nedsatt motivation [3]. 

Sammantaget indikerar 
strukturella och funktionella 
data att delar av pann- och 
tinningloben utgör kritiska 
regioner för sjukdomens pa-
tologi.

Några studier, bl a den studie 
av Liebermann et al (HGDH 
Study Group, sponsrad av Lil-
ly) som Johan Cullberg cite-
rar i sitt inlägg, har tagit upp 
frågan om huruvida antipsy-
kotisk behandling kan ha en 
gynnsam neuroprotektiv  
eller ogynnsam degenerativ 
effekt på hjärnan. Studie-
gruppen jämförde olanzapin 
och haloperidol och fann att 
patienter i haloperidolgrup-
pen hade en mer uttalad vo-
lymminskning än patienter i 
olanzapingruppen

I sina slutsatser överväger 
studiegruppen två alternati-
va tolkningar: 1) att olanza-
pin kan ha haft en gynnsam 
neuroprotektiv effekt som 
haloperidol saknade, eller 2) 
att haloperidol utövade en 
neurotoxisk effekt som inte 
fanns i olanzapingruppen [4]. 

En säkerställd effekt på 
hjärnvolymen som antipsy-
kotisk behandling utövar  
består i en storleksökning av 
kärnor i basala ganglier. Stor-
leksökningar på upp till 20 
procent har påvisats i dessa 
områden hos patienter som 
behandlats med antipsykoti-

ka under många år. Således 
uppvisar nyinsjuknade pa-
tienter volymminskning i ba-
sala ganglier, medan kroniskt 
sjuka uppvisar en volymök-
ning [1].   

Vi håller med Johan Cullberg 
om att man alltid ska titrera 
ner antipsykotisk behandling 
till lägsta effektiva dos. Det är 
beklagligt att många patien-
ter går i flera månader med 
den höga antipsykotiska do-
sen de fick vid ett akut skov 
och att försök inte görs för att 
anpassa dosen under stabili-
serings- och underhållsfasen. 

Enligt vår mening finns det 
dock flera andra goda skäl till 
försiktig dosering vid anti-
psykotisk behandling än det 
som Johan Cullberg åbero-
par. Den samlade evidensen 
talar för att volymminsk-
ningen i viktiga delar av hjär-
nan vid schizofreni är en 
inneboende del av sjukdomen 
snarare än iatrogent fram-
kallad. 

Huruvida antipsykotiska  
läkemedel bromsar eller för-
värrar den hjärnsubstansför-
lust som observerats redan 
hos obehandlade patienter 
kan inte utläsas med sådan 

entydighet att tillgängliga 
data kan användas som argu-
ment för eller emot antipsy-
kotisk behandling.
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n debatt och brev

n Att det förekommer atrofis-
ka hjärnförändringar vid 
schizofrenisjukdomar har 
varit känt länge. Det nya är de 
experimentella studier som 
visar atrofiska förändringar i 
hjärnan som direkt kan kny-
tas till neuroleptikabehand-
lingen. Då författarna säger 
att volymminskningen »är en 
inneboende del av sjukdomen 
snarare än iatrogent fram-
kallad« är det en förhoppning 
som de tyvärr inte kan stödja 
med tillgängliga data. 

Tvärtom talar studierna 
för risken av en progressiv 
hjärnskada som följd av be-
handling med haloperidol el-

ler olanzapin vid de betingel-
ser och i de doser som prö-
vats. 

Antingen ska vi tryggt kunna 
avföra studierna som irrele-
vanta för behandlingen, eller 
måste vi omgående se till att 
nya producentobundna stu-
dier görs. Under tiden kan vi 
diskutera kloka behandlings-
strategier. Vad säger Social-
styrelsen?
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