
Znaczenie metabolizmu kwasów tłuszczowych w schizofrenii 

Wstęp: Lipidomika jest dziedziną badawczą medycyny przeżywającą niezwykle dynamiczny 

rozwój. W zaburzeniach psychicznych, nawet niewielkie zmiany w składzie i koncentracji 

frakcji tłuszczy w komórkach nerwowych mogą zakłócać funkcjonowanie mózgu.  Liczne 

prace potwierdzają związek pomiędzy zmianami w stężeniach kwasów tłuszczowych (KT) we 

krwi i objawami psychopatologicznymi schizofrenii. Głównym celem pracy było poszerzenie 

wiedzy o znaczeniu zaburzeń metabolizmu KT w schizofrenii.  

Metody: Ze względu na złożoność mechanizmów w nie zaangażowanych, postanowiono 

podzielić badanie na trzy etapy: przegląd literatury oraz dwa eksperymenty. Analiza kilku 

etapów procesów związanych z metabolizmem kwasów tłuszczowych  (to jest: pobór z dietą, 

zaopatrzenie organizmu, przemiany) umożliwiła dogłębniej scharakteryzować zaangażowane 

w nie czynniki na kilku etapach, a także prawdopodobne następstwa tych nieprawidłowości. 

Wyniki: Wyniki badań własnych wskazują, że u pacjentów ze schizofrenią niekorzystne 

efekty nieprawidłowych proporcji KT w diecie, osłabienie funkcji receptora GPR120 i 

przemian lipidów mogą współwystępować i wzajemnie się wzmacniać, co powoduje 

zachwianie równowagi pro/przeciwzapalnej organizmu. Zwiększa to ryzyko nasilenia 

objawów psychopatologicznych oraz nieprawidłowości metabolicznych. Dysfunkcje lipidów 

w schizofrenii mogą być potwierdzone poprzez przeprowadzenie testu niacynowego, a ich 

analiza za pomocą zaprojektowanego programu SKINREMS pozwala na różnicowanie 

pacjentów ze schizofrenią od osób zdrowych i z innymi zaburzeniami psychicznymi. 

Wnioski: Dzięki opracowaniu nowej metody oceny testu niacynowego, możliwe jest 

wystandaryzowanie metody i w przyszłości zastosowanie jej w praktyce klinicznej. W 

kolejnych pracach konieczne wydaje się być poszerzenie wiedzy dotyczącej powiązań 

receptora GPR120 i nieprawidłowości przemian tłuszczowych w schizofrenii. Dokładniejsza 

analiza ścieżek przemian lipidów i identyfikacja kolejnych czynników zaangażowanych w ich 

dysfunkcje umożliwi lepsze zrozumienie procesu chorobowego i uzupełnienie koncepcji 

błonowej schizofrenii.  



The importance of fatty acids metabolism in schizophrenia 

Background: Lipidomics is a field of medical research undergoing extremely dynamic 

development. In mental disorders, even small changes in the composition and concentration 

of neurons fat fractions may disrupt brain function. Numerous studies confirm the relationship 

between changes in the blood fatty acids (FA) levels and psychopathological symptoms of 

schizophrenia. The main aim of the study was to increase knowledge of the importance of FA 

metabolism disruptions in schizophrenia. 

Methods: Due to the complexity of the mechanisms involved, it was decided to divide the 

study into three stages: literature review and two experiments. Analyzing several phases of 

processes related to the FA metabolism (i.e. dietary intake, body supply, transformations) 

made it possible to better characterize the factors involved in its disruption at several stages 

and the probable consequences of the abnormalities. 

Results: The results of our research indicate that in patients with schizophrenia, adverse 

effects of an incorrect FA ratio in diet, a weakening of GPR120 receptor function and of lipid 

metabolism may coexist and enhance each other. The consequence is pro / anti-inflammatory 

imbalance in the body. This increases the risk of exacerbation of psychopathological 

symptoms and metabolic abnormalities. Lipid dysfunctions in schizophrenia can be 

comfirmed by performing the niacin skin flush test. Anylysing results using the self-designed 

SKINREMS program allows to differentiate patients with schizophrenia from healthy people 

and those with other mental disorders. 

Conclusions: With developing a new method of evaluation of the niacin test, it is now 

possible to standardize it and apply it in clinical practice in the future. It seems necessary to 

expand the knowledge on the relationship between the GPR120 receptor and the fats-

processing abnormalities in schizophrenia in further studies. A more detailed analysis of lipid 

metabolism pathways and identifying additional factors involved in their dysfunction may 

enable a better understanding of the disease process and expand the concept of membrane 

theory of schizophrenia 


