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Problem schizofrenii dotyczy ok. 1% światowej populacji ludzkiej, 

stanowiąc jeden z głównych problemów psychiatrii klinicznej. Pomimo, że 

chorzy na schizofrenię mogą mieć różne symptomy, u wszystkich występuje 

przynajmniej jeden objaw psychotyczny. Schizofrenia jest zaburzeniem 

wymagającym wielowymiarowego podejścia w rozpoznawaniu z powodu 

różnorodności objawów i jednocześnie braku możliwości pełnego potwierdzenia 

ich badaniami laboratoryjnymi. Z tych powodów schizofrenia jest 

rozpoznawana przez psychiatrów głównie na podstawie rozmowy - wywiadu z 

pacjentem, podczas którego lekarz zbiera informacje o objawach 

doświadczanych przez pacjenta. 

 

 



 

 Celem niniejszej pracy była ilościowa ocena poziomu ekspresji genów 

receptorów dopaminowych DRD1, DRD2, DRD3 oraz DRD4 w limfocytach krwi, u 

pacjentów ze stwierdzoną schizofrenią, oraz późniejsza korelacja 

otrzymanych danych z wynikami badań pacjentów, historią leczenia i danymi 

socjo-demograficznymi. Grupę badaną stanowili pacjenci hospitalizowani w 

Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, u których rozpoznano objawy 

schizofrenii. Grupę kontrolną stanowili pacjenci zdrowi, nieprzyjmujący 

leków psychotropowych. 

 

 

 

 Do badań wykorzystano krew obwodową pobraną w 4 powtórzeniach, w 

odstępach cotygodniowych, którą poddano analizie w Zakładzie Genetyki 

Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ilościowa ocena ekspresji 

polegała na izolacji RNA z limfocytów, następnie na wykonaniu reakcji real- 

time PCR z odwrotną transkrypcją, z zastosowaniem pary swoistych dla 

każdego z czterech receptorów starterów. 

 Przeprowadzone analizy ujawniły istnienie 4 istotnych, dodatnich 

korelacji pomiędzy wartościami poziomów ekspresji badanych genów w 

pierwszym pobraniu a wartościami parametrów biochemicznych oraz 1 ujemnej. 

Wartości poziomów ekspresji genów DRD1 oraz DRD4 w pierwszym pobraniu 

korelują dodatnio z wartościami średniej makrocytarnej objętości krwinki 

czerwonej i z wartościami średniej zawartości hemoglobiny w krwince 

czerwonej, zaś wartość poziomu ekspresji genu DRD3 w pierwszym pobraniu 

koreluje ujemnie z odsetkiem monocytów. Wykryte korelacje przedstawiono na 

pięciu kolejnych wykresach rozrzutu zmiennych. Przeprowadzone badania 

wykazały, iż w przypadku poziomu ekspresji genu DRD2 wykryto istotne 

statystycznie różnice w jego wartości względem faktu odstawienia leków 

przez pacjentów. Poziom ekspresji tego genu był istotnie statystycznie 

wyższy w grupie pacjentów hospitalizowanych z powodu odstawienia leków. 



Przeprowadzona analiza wykazała, że w przypadku genu DRD2 oraz DRD4 wykryto 

istotne statystycznie różnice w jego wartości ekspresji względem faktu 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Poziom ekspresji tego genu był 

istotnie statystycznie wyższy w grupie pacjentów uzależnionych od 

substancji psychoaktywnych. Wartości poziomu ekspresji genu DRD1 w 

pierwszym pobraniu korelują dodatnio z wartościami poziomu ekspresji genu 

DRD3 oraz DRD4 w pierwszym pobraniu. Wartości poziomu ekspresji genu DRD1 w 

trzecim pobraniu korelują dodatnio z wartościami poziomu ekspresji genu 

DRD1 w czwartym pobraniu oraz DRD4 w drugim pobraniu. Wartości poziomu 

ekspresji genu DRD2 w pierwszym pobraniu korelują dodatnio z wartościami 

poziomu ekspresji genu DRD2 w drugim i czwartym pobraniu oraz DRD3 w 

pierwszym pobraniu. Wartości poziomu ekspresji genu DRD2 w drugim pobraniu 

korelują dodatnio z wartościami poziomu ekspresji genu DRD2 w trzecim i 

czwartym pobraniu oraz DRD4 w drugim i czwartym pobraniu. Wartości poziomu 

ekspresji genu DRD2 w trzecim pobraniu korelują dodatnio z wartościami 

poziomu ekspresji genu DRD3 w trzecim pobraniu oraz DRD4 w drugim pobraniu. 

Wartości poziomu ekspresji genu DRD2 w czwartym pobraniu korelują dodatnio 

z wartościami poziomu ekspresji genu DRD3 w czwartym pobraniu. Wartości 

poziomu ekspresji genu DRD3 w pierwszym pobraniu korelują dodatnio z 

wartościami poziomu ekspresji genu DRD3 w drugim i czwartym pobraniu oraz z 

wartościami poziomu ekspresji genu DRD4 w pierwszym pobraniu. Wartości 

poziomu ekspresji genu DRD3 w drugim pobraniu korelują dodatnio z 

wartościami poziomu ekspresji genu DRD3 w trzecim oraz z wartościami 

poziomu ekspresji genu DRD4 w drugim i trzecim pobraniu. Wartości poziomu 

ekspresji genu DRD4 w drugim pobraniu korelują dodatnio z wartościami 

poziomu ekspresji genu DRD4 w trzecim i czwartym pobraniu. Wartości poziomu 

ekspresji genu DRD4 w trzecim pobraniu korelują dodatnio z wartościami 

poziomu ekspresji genu DRD4 w czwartym pobraniu. 

W przypadku schizofrenii najważniejsze jest szybkie potwierdzenie 

stawianej diagnozy. Niestety do tej pory główną metodą diagnostyczną jest 

badanie podmiotowe pacjenta oraz wywiad od najbliższych mu osób. Odkrycie 



swoistych dla schizofrenii biomarkerów genetycznych pozwoliłoby na 

skuteczniejszą diagnostykę psychiatryczną tej choroby. 

 

 

 

 SUMMARY 

 

 Problem of schizophrenia relates to ca. 1% world human population, 

constituting one of the main problems in clinical psychiatry. Despite the 

fact that people suffering from schizophrenia may manifest various 

symptoms, at least one psychotic symptom is present in all of them. 

Schizophrenia is a disorder, which requires multidimensional approach in 

diagnostics due to variety of symptoms and at the same time, it is not 

possible to confirm it with any laboratory testing. Therefore, 

schizophrenia is diagnosed by psychiatrists mainly based on conversation – 

patient’s history, when the physician gathers information about symptoms 

experienced by the patient. 

 

 

 

 Purpose of this paper was to prepare quantitative evaluation of 

expression level of the dopamine receptor genes, DRD1, DRD2, DRD3 and DRD4, 

in blood lymphocytes, in patients with established schizophrenia, and 

further correlation of obtained data with results of patient evaluations, 

treatment history and sociodemographic data. Studied group comprised 

patients hospitalized at the Neuropsychiatric Hospital in Lublin, who 

manifested symptoms of schizophrenia. Control group comprised healthy 

patients, who did not use any psychotropic drugs. 

 Peripheral blood collected in 4 repetitions at weekly intervals was 

used for evaluations, which were conducted at the Department of Medical 

Genetics of the Medical University of Lublin. Quantitative evaluation of 



the gene expression included isolation of RNA from lymphocytes, and then 

conducting quantitative reverse transcriptase real-time PCR reaction with 

use of specific pair of starters for each of four receptors. 

 Conducted analyses revealed existence of 4 essential positive 

correlations between values of the expression levels of evaluated genes in 

the first blood collection and values of biochemical parameters and 1 

negative. Values of the expression levels of DRD1 and DRD4 genes in the 

first blood collection are positively correlated with mean corpuscular 

volume and with values of mean corpuscular hemoglobin concentration, but 

value of the expression level of DRD3 gene in the first blood collection is 

negatively correlated with percentage of monocytes. Determined correlations 

were presented on five consecutive scatter plots of variables. Conducted 

studies demonstrated that in case of expression level of DRD2 gene, 

statistically significant differences in its value in reference to the fact 

of drug discontinuation by the patients were determined. Expression level 

of this gene was statistically significantly higher in the group of 

patients hospitalized due to discontinuation of the drugs. Conducted 

analysis revealed that in case of DRD2 and DRD4 genes, statistically 

significant differences were determined in its expression value in terms of 

addiction to psychoactive substances. The level of this gene expression was 

statistically significantly higher in the group of patients addicted to 

psychoactive substances. Values of the expression level of DRD1 gene in the 

first blood collection are positively correlated with values of the 

expression level of DRD3 and DRD4 genes in the first blood collection. 

Values of the expression level of DRD1 gene in the third blood collection 

are positively correlated with values of the expression level of DRD1 gene 

in the fourth blood collection and DRD4 in the second blood collection. 

Values of the expression level of DRD2 gene in the first blood collection 

are positively correlated with values of the expression level of DRD2 gene 

in the second and fourth blood collection and DRD3 in the first blood 

collection. Values of the expression level of DRD2 gene in the second blood 



collection are positively correlated with values of the expression level of 

DRD2 gene in the third and fourth blood collection and DRD4 in the second 

and fourth blood collection. Values of the expression level of DRD2 gene in 

the third blood collection are positively correlated with values of the 

expression level of DRD3 gene in the third blood collection and DRD4 in the 

second blood collection. Values of the expression level of DRD2 gene in the 

fourth blood collection are positively correlated with values of the 

expression level of DRD3 gene in the fourth blood collection. Values of the 

expression level of DRD3 gene in the first blood collection are positively 

correlated with values of the expression level of DRD3 gene in the second 

and fourth blood collection and with values of the expression level of DRD4 

gene in the first blood collection. Values of the expression level of DRD3 

gene in the second blood collection are positively correlated with values 

of the expression level of DRD3 gene in the third blood collection and with 

values of the expression level of DRD4 gene in the second and third blood 

collection. Values of the expression level of DRD4 gene in the second blood 

collection are positively correlated with values of the expression level of 

DRD4 gene in the third and fourth blood collection. Values of the 

expression level of DRD4 gene in the third blood collection are positively 

correlated with values of the expression level of DRD4 gene in the fourth 

blood collection. 

 

 

 

In case of schizophrenia, it is the most important to confirm established 

diagnosis as soon as possible. Unfortunately, physical examination of the 

patient and his medical history provided by his close relatives has been 

the main diagnostic method so far. Discovery of genetic biomarkers that are 

specific for schizophrenia would allow more effective psychiatric 

diagnostics of this disease. 


