Har schizofrenin ett organiskt underlag i hjärnan?
Fritz Geitlin:

Begreppet schizofreni har i alla tider varit omgivet av mystik, vare sig sjukdomen
har ansetts åstadkommen av djävulen,
obskyra magiska krafter, psykologisk
utvecklingspatologi eller biologiska
förändringar t.ex. i prefrontala delar av
hjärnan. Detta har gällt även oavsett om
den har kallats mani, dementia praecox
eller schizofreni (eg. gruppen schizofrenier enligt Eugen Bleuler).
Den biologiska synen på schizofreni
är förvisso ingen nyhet. Redan under
tidigt 1800-tal gjordes (tämligen fruktlösa) försök att utröna sjukdomens
patologiska anatomi, men författaren
till världens första egentliga lärobok i
psykiatri Wilhelm Griesinger ansåg sig
1845 kunna fastställa att psykiska sjukdomar är hjärnsjukdomar.
Tillgången till tekniska hjälpmedel har
i våra dagar fört schizofreniforskningen
ett jättekliv framåt. Framför allt gäller
detta positronemissionstomografin,
PET-tekniken, som använder sig av
kortlivade radioisotoper och därför i vårt
land från första början varit beroende av
cyklotronen vid Åbo Akademi.
1923 publicerades i Finska Läkaresällskapets Handlingar en artikel med rubriken "Har schizofrenien ett organiskt
underlag i hjärnan?" av Fritz Geitlin.
Fritz Gabriel Geitlin var född 1875, blev
medicine licentiat 1903 och disputerade
1906. När artikeln publicerades var han
48 år gammal och välbeställd överläkare
vid Kammio sjukhus eller "Doktorinnan
Lybecks privata sjukhem för sinnessjuka". Sjukhuset härbärgerade bland
annat för kortare eller längre perioder
en mängd representanter för landets
kulturelit med förkärlek för brända och
destillerade drycker. Geitlin dog 1941
och efterträddes av C.A. Borgström,
Sällskapets förre ordförande, som utnämndes samma dag Medicinalstyrelsen
beviljade honom specialisträttigheter i
nerv- och sinnessjukdomar. Doktorinnan Lybeck i sin tur var änka efter Edvard Wilhelm Lybeck (1864–1919), en
av landets mest kända balneoterapeuter.
Schizofreniforskningen befinner sig i
ett synnerligen aktivt skede, inte minst
i Finland. Det kan därför vara skäl att
bekanta sig med en tidigare generations
tankar om en förskräckande vanlig och
svårt invalidiserande sjukdom med hjälp
av Fritz Geitlins förtjänstfulla översiktsartikel.
U.G. Ahlfors
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