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Σε αυτήν τη μελέτη, το ποσοστό κατοχής του υποδοχέα 
D2 στο ραβδωτό σώμα από νευροληπτικά ήταν ένας 

καλός προγνωστικός δείκτης για τον αριθμό τσιγάρων που 
καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών επομένων 
ετών και στη συνέχεια. Κατά συνέπεια, η ροπή των νέων 
ασθενών με σχιζοφρένεια προς τον καπνό, μπορεί να 
αφορά τη διαθεσιμότητα των υποδοχέων D2.

Έχει προταθεί ότι μια χαμηλή διαθεσιμότητα των υποδοχέων 
D2 συνδέεται με αυξανόμενο κίνδυνο για εθιστική συμπεριφορά. 
Αυτή η μελέτη συντάχτηκε για να αξιολογήσει την υπόθεση 
ότι η υψηλότερη κατοχή των υποδοχέων D2 με αντιψυχωτική 
θεραπεία (και έτσι μια χαμηλότερη διαθεσιμότητα) στους 
ασθενείς με σχιζοφρένεια, συνδέεται με τη ροπή τους προς τη 
χρήση του καπνού. Η σχέση μεταξύ της κατοχής υποδοχέων 
D2 από τις ισοδύναμες δόσεις της ολανζαπίνης ή της ρισπερι-
δόνης -που μετρήθηκε από την εκπομπή ενιαίων-φωτονίων 
μέσω ηλεκτρονικής τομογραφίας (SPECT)- και της έντασης του 
καπνίσματος των τσιγάρων αναλύθηκε σε 36 νέους ασθενούς 
με σχιζοφρένεια (μέση ηλικία 21 ετών). Αποκλείστηκαν εκεί-
νοι με νευρολογική ή ενδοκρινική ασθένεια, με διανοητική 
καθυστέρηση ή με ιστορικό θεραπείας με κλοζαπίνη ή με 

ενδομυϊκή χορήγηση αντιψυχωτικών. Όλοι οι ασθενείς είτε δεν 
ήταν επηρεασμένοι από τα φάρμακα είτε είχαν θεραπευτεί με 
τυπικά αντιψυχωτικά και επιλέχτηκαν στην τύχη για να λάβουν 
θεραπεία είτε με ολανζαπίνη είτε με ρισπεριδόνη. Η απεικόνιση 
SPECT πραγματοποιήθηκε μετά από μια περίοδο σταθερής-δόσης 
τουλάχιστον 6 εβδομάδων. Η ένταση του καπνίσματος τσιγάρων 
περιγράφηκε ως ο συνολικός αριθμός τσιγάρων που κάπνισε ο 
κάθε ασθενής συνεχώς κατά τη διάρκεια τριών ετών, μετά από 
την απεικόνιση SPECT και υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το 
Σχέδιο Διαγράμματος Ζωής.

Η μέση κατοχή υποδοχέων D2 ήταν 70,9% και δε διέφερε 
σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων. Οι ασθενείς που θερα-
πεύθηκαν με ολανζαπίνη κάπνισαν λιγότερα τσιγάρα στα 3 έτη 
της παρακολούθησης από ό,τι οι ασθενείς που θεραπεύθηκαν 
με ρισπεριδόνη. 

Οι ασθενείς που σταμάτησαν τα αντιψυχωτικά φάρμακα 
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, μείωσαν σημαντι-
κά τον αριθμό τσιγάρων που κάπνισαν. Σε έναν παράγοντα 
ανάλυσης, ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης για τον αριθμό 
τσιγάρων που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια τριών ετών 
ήταν το ποσοστό της κατοχής ραβδοειδών υποδοχέων D2, οι 
άλλες μεταβλητές (τύπος φαρμάκου, ηλικία, φύλο και συνολικό 
αποτέλεσμα Θετικού και Αρνητικoύ Συνδρόμου Κλίμακας) δεν 
είχαν μια σημαντική συμβολή. Επιπλέον, μια σημαντική διαφο-
ρά στο ποσοστό κατοχής D2 βρέθηκε μεταξύ των καπνιστών 
και των μη καπνιστών. Αυτά τα συμπεράσματα υποστηρίζουν 
την υπόθεση ότι η ροπή προς το κάπνισμα συσχετίζεται με τη 
διαθεσιμότητα των υποδοχέων D2.

Η κατοχή των υποδοχέων ντοπαμίνης D2 από τα αντιψυχωτικά 
φάρμακα συσχετίζεται με τον εθισμό στη νικοτίνη στους νέους 
ασθενείς με σχιζοφρένεια
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