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1. IMI �I�NAZWISKO:� Sylwia�Talarek��(do�1997�roku�-�Lalewicz)�

2. POSIADANE�STOPNIE�NAUKOWE�I�DYPLOMY��

ü dyplom� magistra� farmacji� �� uzyskany� 27.06.1994� roku.� Praca� magisterska�

zosta�a� zrealizowana� w�Katedrze� i� Zak�adzie� Farmakologii� z� Farmakodynamik��

Wydzia�u�Farmaceutycznego�Akademii�Medycznej� (AM)�w�Lublinie.�Tytu��pracy:�

�Znaczenie� tlenku� azotu�w�procesach� bólowych�.� Promotor:� prof.� dr�hab.� Sylwia�

Fidecka.�

ü stopie�� doktora� nauk� farmaceutycznych� �� uzyskany� 14.03.2000� roku��

na� podstawie� przedstawionej� rozprawy�doktorskiej� i� z�o#eniu� egzaminów.�Praca�

wykonana� w� Katedrze� i� Zak�adzie� Farmakologii� z� Farmakodynamik�� Wydzia�u�

Farmaceutycznego�AM�w�Lublinie.�Tytu��pracy:��Udzia��tlenku�azotu�w�wybranych�

efektach� benzodiazepin�� Promotor:� prof.� dr� hab.� Sylwia� Fidecka;� Recenzenci:��

prof.�dr�hab.�Maria�Sieklucka-Dziuba,�prof.�dr�hab.�Ryszard�Szkilnik.��

3. INFORMACJE� O� DOTYCHCZASOWYM� ZATRUDNIENIU� W� JEDNOSTKACH�

NAUKOWYCH�

ü Od�1.10.1994��-�asystent�w�Katedrze�i�Zak�adzie�Farmakologii�z�Farmakodynamik���

��������������������������������Wydzia�u�Farmaceutycznego�AM�w�Lublinie.�

�

ü Od�1.02.2003�-�adiunkt�w�Katedrze�i�Zak�adzie�Farmakologii�z�Farmakodynamik�,�

����������������������������������Wydzia�u� Farmaceutycznego� z� Oddzia�em� Analityki� Medycznej��

��������������������������������Uniwersytetu�Medycznego�(UM)�w�Lublinie.�
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4. WSKAZANIE�OSI�GNI�CIA�WYNIKAJ�CEGO�Z�ART.�16�UST.�2�USTAWY�Z�DNIA�14�

MARCA�2003�R.�O�STOPNIACH�NAUKOWYCH�I�TYTULE�NAUKOWYM�

4.1.�Tytu �osi!gni"cia�naukowego�

Uzyskane� osi�gni�cie� naukowe� stanowi�ce� podstaw�� habilitacji� zosta�o� przedstawione��

w� monotematycznym� cyklu� 7� prac� oryginalnych� opublikowanych� w� latach� 2008-2018�

obj�tych�wspólnym�tytu�em:��

Ocena�zaanga�owania�szlaku�sygna�owego�NO:cGMP��

i�uk�adu�glutaminianergicznego��

w�procesy�le� ce�u�podstaw�uzale�nienia�od�benzodiazepin.�

#!czna�warto$%�wspó�czynnika�oddzia�ywania�Impact�Factor� �(IF)�wybranych�publikacji�

wynosi��18,954.�#!czna�punktacja�KBN/MNiSW�wynosi�170.�

4.2.�Wykaz� publikacji� wchodz!cych� w� sk ad� osi!gni"cia� naukowego� b"d!cych�

���������podstaw!�habilitacji�

Cykl� publikacji� zosta�� zaprezentowany� w� porz�dku� tematycznym,� niezale nie� od� daty�

opublikowania.�

M1.�Sylwia� Talarek,� Joanna� Listos,� Sylwia� Fidecka.� Role� of� nitric� oxide� in� the�

���������development� of� tolerance� to� diazepam-induced� motor� impairment� in� mice� (2008).�

���������Pharmacol.�Rep.,�60�(4),�475-482.���

�����������������IF=2.167;�KBN/MNiSW=20�

M2.� Sylwia� Talarek,� Jolanta� Orzelska,� Joanna� Listos,� Sylwia� Fidecka� (2010).� Effects� of�

����������sildenafil� treatment� on� the� development� of� tolerance� to� diazepam-induced� motor�

����������impairment�and�sedation�in�mice.�Pharmacol.�Rep.,�62�(4),�627-634.��

�����������������������IF=2.5;�KBN/MNiSW=20��

M3.� Sylwia� Talarek,� Jolanta� Orzelska,� Joanna� Listos,� Antonina� Mazur,� Sylwia� Fidecka�

����������(2013).� Effects� of� chronic� flunitrazepam� treatment� schedule� on� therapy-induced�

����������sedation�and�motor�impairment�in�mice.�Pharmacol.�Rep.,�65,�50-58.��

�� � � � � � � �����������������IF=2.165;�KBN/MNiSW=25�

M4.�Sylwia� Talarek,� Joanna� Listos,� Jolanta� Orzelska,� Ma�gorzata� Jakóbczuk,� Jolanta�

������������Kotli!ska,�Gra yna�Bia�a�(2017).�The�importance�of��L-arginine:NO:cGMP�pathway�in�

������������tolerance�to�flunitrazepam�in�mice.�Neurotox.�Res.,��31�(2),�309-316.��

IF=3.186;�KBN/MNiSW=25�
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M5.�Sylwia�Talarek,� Jolanta�Orzelska-Górka,� Joanna�Listos,�Anna�Serefko,�Ewa�Poleszak,�

����������Sylwia� Fidecka� (2016).� Effects� of� NMDA� antagonists� on� the� development��

����������and� expression� of� tolerance� to� diazepam-induced� motor� impairment� in� mice.�

����������Pharmacol.��Biochem.�Behav.,�142,�42-47.�

�� � � � � � � �����������������IF=2.748;�KBN/MNiSW=25�

M6.�Sylwia� Talarek,� Joanna� Listos,� Jolanta� Orzelska-Górka,� Anna� Serefko,� Jolanta�

���������Kotli ska� (2018).� NMDA� and� NO:cGMP� signaling� pathway� mediate� the� diazepam-�

���������induced�sensitization�to�withdrawal�signs�in�mice.�Neurotox.�Res.,�33�(2),�422-432.�

�����������������IF=3.186;�KBN/MNiSW=25���

M7.� Jolanta� Orzelska,� Sylwia� Talarek,� Joanna� Listos,� Sylwia� Fidecka� (2015).� Divergent�

����������effects� of� L-arginine-NO� pathway� modulators� on� diazepam� and� flunitrazepam�

����������responses�in�NOR�task�performance.�Behav.�Brain�Res.,�284,�179-186.��

�����������������IF=3.002;�KBN/MNiSW=30�

�

Opis� mojego� indywidualnego� wk!adu� w� powstanie� ka"dej� ze� wskazanych� prac,� wraz��

z� szacunkowym� udzia!em� procentowym� zosta!y� przedstawione� w� Za��czniku�5.�

O�wiadczenia� wspó!autorów,� okre�laj$ce� indywidualny� wk!ad� ka"dego� z� nich��

w� powstanie� prac,� które� stanowi$� podstaw%� habilitacji,� zosta!y� przedstawione���

w�Za��czniku�4.�
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4.3.�Omówienie� celu� naukowego� prac� wchodz�cych� w� sk�ad� osi�gni�cia�

���������naukowego�i�osi�gni�tych�wyników�wraz�z�omówieniem�ich�wykorzystania�

4.3.1.�Wprowadzenie�w�tematyk��badawcz��

Tlenek�azotu�(NO)�w�przekazywaniu�sygna�u��

Poznanie� zasad� sygnalizacji� mi%dzykomórkowej� jest� warunkiem� �sine� qua� non�� dla�

zrozumienia�najbardziej�istotnych�zjawisk�(zarówno�fizjologicznych,�jak�i�patologicznych)�

zachodz$cych� w� organizmie� "ywym.� Jest� to� równie"� podstawa� do� g!%bszego� poznania�

procesów� zachodz$cych� w� relacji� organizmu� z� otaczaj$cym� �rodowiskiem,� a� z� punktu�

widzenia� farmakologii� równie"� do� zrozumienia� mechanizmów� dzia!ania� wi%kszo�ci�

stosowanych� leków.� Wspó!czesna� farmakoterapia� ró"nych� schorze � opiera� si%� w� du"ej�

mierze�na�wiedzy�zwi$zanej�z�problematyk$�przekazywania�sygna!ów�w�komórce.��

Prawid!owa� aktywno�&� uk!adów� uczestnicz$cych� w� sygnalizacji� mi%dzykomórkowej�

warunkuje� ich� prawid!owe� funkcje� ��wzrost� i� rozwój,� a� tak"e� odpowiada� za� w!a�ciw$�

odpowied'� komórki� (a� w� konsekwencji� odpowied'� ca!ego� organizmu),� na� informacj%�

docieraj$c$�ze��wiata�zewn%trznego.�W�przekazywaniu�informacji�do�komórki�najcz%�ciej�

uczestnicz$� substancje� chemiczne� (np.� bia!ka,� aminokwasy,� hormony,� witaminy),�

natomiast� odbiór� informacji� jest� mo"liwy� przede� wszystkim� dzi%ki� receptorom,� które��

s$�wyspecjalizowanymi�strukturami�bia!kowymi.�Receptory�odbieraj$�sygna!y�a�nast%pnie�

przekazuj$�zawart$�w�nich�informacj%�do�wewn$trzkomórkowych�uk!adów�efektorowych,�

które�uruchamiaj$c�kaskad%�nast%puj$cych�po�sobie�reakcji,�realizuj$�swoist$�odpowied'�

komórki�[Gawad�i�wsp.,�2015;�Lee�i�Yaffe,�2016].�

Jednym� z� wielu� szlaków� uczestnicz$cych� w� mechanizmach� przekazywania� sygna!u��

w� komórce� i� reguluj$cych� jej� podstawowe� procesy� "yciowe� jest� szlak� zwi$zany� z� NO��

i� cyklicznym�guanozyno-3�,5�-monofosforanem�(cGMP).� �Badania,�które�doprowadzi!y�do�

odkrycia� NO� [Arnold� i� wsp.,� 1977;� Furchgott� i� Zawadzki,� 1980;� Ignarro� i� wsp.,� 1987]�

otworzy!y� now$� perspektyw%� bada � nad� dok!adnym� wyja�nieniem� jego� roli� jako�

cz$steczki�sygna!owej.���

NO� jest� pod� wzgl%dem� chemicznym� ma!$� cz$steczk$� o� charakterze� niepolarnym.� Ze�

wzgl%du�na�budow%,�posiadaj$c� jeden�niesparowany�elektron,� zaliczany� jest�do�wolnych�

rodników.� Jako� hydrofobowy� zwi$zek� z� !atwo�ci$� dyfunduje� przez� b!ony� biologiczne,��

a� dystans� dyfuzji� jest� niewielki,� ograniczony� bardzo� krótkim� okresem� pó!trwania� tego�

zwi$zku,� rz%du�od� kilku�milisekund� do� sekund� [Moncada� i� Higgs,� 2006;� Thomas� i�wsp.,�

2008].�NO�jest�syntetyzowany�w�komórce�przez�swoisty�enzym���syntaz%�NO�(NOS���ang.�
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nitric� oxide� synthase), która� przekszta!ca� L-arginin%� w� NO� i� L-citrulin%.� Niezb%dnymi�

sk!adnikami� w� tym� procesie� s$� tak"e� tlen� cz$steczkowy,� zredukowany� fosforan�

dinukleotydu�nikotynamidoadeninowego�(NADPH)�oraz�kofaktory:� tetrahydrobiopteryna�

(BH4)� i� dinukleotyd� flawinonadeninowy� (FAD)� [Förstermann� i� Sessa,� 2012].� Wiadomo,��

"e� NOS�wyst%puje� w� czterech� izoformach,� � w� zale"no�ci� od� miejsca� pierwotnej� izolacji��

[Alderton� i� wsp,� 2001;� Guix� i� wsp.,� 2005;� Zhou� i� Zhu,� 2009].� � Pierwsza� forma� -�

�ródb!onkowa�-�eNOS�(ang.�endothelial)�zlokalizowana�zosta!a�pocz$tkowo�w��ródb!onku�

naczy ,� a� pó'niej� tak"e� w� miocytach� serca,� p!ytkach� krwi� i� w� mózgu.� Druga� forma� ��

neuronalna�-�nNOS�(ang.�neuronal)��zosta!a�pierwotnie�oczyszczona�i�sklonowana�z�tkanki�

nerwowej,�a�obecnie�wykryta�równie"�w�mi%�niach�szkieletowych.�Trzecia�forma�enzymu�-�

indukowana���iNOS�(ang.�inducible),�wyizolowana�z�linii�aktywowanych�immunologicznie�

makrofagów,� zosta!a� pó'niej� tak"e� zidentyfikowana�w�wielu� innych� tkankach� (miocyty,�

komórki� glejowe,� komórki�mi%�ni� g!adkich� naczy ).� Czwart$� form%� ��mitochondrialn$���

mtNOS� (ang.� mitochondrial),� wyizolowano� z� b!ony� mitochondrialnej� wielu� narz$dów:�

nerek,�w$troby,�serca,�p!uc,�mi%�ni�i�mózgu.�Sugeruje�si%,�"e�ostatnia�izoforma�mtNOS�jest�

odpowiedzialna�za�zu"ycie�tlenu�w�komórce�poprzez�zdolno�ci�hamowania�cytochromu�c�

[Alderton� i�wsp.,� 2001;� Guix� i�wsp.,� 2005].�Aktywno�&� konstytutywnych� form� enzymu� -�

nNOS�i�eNOS�regulowana�jest�ilo�ci$�wapnia�(Ca2+)�i�kalmoduliny�w�komórce.�Przypuszcza�

si%,�"e�synteza�NO�przy�pomocy�form�konstytutywnych�przypomina�najbardziej�produkcj%�

klasycznych� neuroprzeka'ników.� NO� produkowany� jest� na� "$danie,� w�ma!ych� ilo�ciach,�

nie� przekraczaj$cych� warto�ci� pikomolarnych� i� bierze� udzia!� w� wielu� procesach�

fizjologicznych.� Natomiast� iNOS� jest� aktywowana� nawet� w� obecno�ci� niewielkich� ilo�ci�

Ca2+� przez� czynniki� prozapalne� lub� swoiste� bia!ka� uk!adu� odporno�ciowego,��

m.�in.�w�makrofagach�i�neutrofilach.�Synteza�NO�przy�udziale�iNOS��odbywa�si%�w�sposób�

ci$g!yi�w�du"ych�ilo�ciach�(nanomole),�co�mo"e�prowadzi&�do�wywo!anej�nadmiarem�NO�

cytotoksyczno�ci�i�wydaje�si%�by&�podstaw$�wielu�stanów�patologicznych�[Alderton�i�wsp.,�

2001;�Förstermann�i�Sessa,�2012;�Guix�i�wsp.,�2005].��

W� o�rodkowym� uk!adzie� nerwowym� (OUN)� NO� pe!ni� funkcj%� nietypowego�

neuroprzeka'nika.� W� odró"nieniu� od� klasycznych� neuroprzeka'ników,� nie� jest�

magazynowany� w� p%cherzykach� synaptycznych,� ale� jest� syntetyzowany� �na� "$danie���

i��swobodnie�przechodzi�przez�fosfolipidow$�b!on%�komórkow$.��Wykazano,�"e�synteza�NO�

w� OUN� jest� �ci�le� zwi$zana� z� uk!adem� glutaminianergicznym� [Garthwaite� i� wsp.,� 1991,�

1995]� (Ryc.1).� Aktywacja� receptora� glutaminianergicznego� NMDA� (kwasu� N-metylo-D-

asparaginowego)�prowadzi�do�nap!ywu�jonów�Ca2+�do�wn%trza�komórki,�które�!$cz$c�si%��

z� kalmodulin$� powoduj$� aktywacj%� NOS� i� syntez%� NO� [Dickie� i� wsp,� 1992;� Garthwaite,�

1991].� W� odró"nieniu� od� klasycznych� neuroprzeka'ników,� NO� nie� dzia!a� na� receptory��
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w� b!onie� komórkowej.� Prawdopodobnie� �receptorem�� dla� NO� jest� jon� "elazawy� (Fe2+),�

który� w� pier�cieniu� porfirynowym� znajduje� si%� w� s$siedztwie� �rozpuszczalnej��

(wyst%puj$cej� w� cytozolu)� cyklazy� guanylanowej� (sGC� �� ang.� soluble� guanylyl� cyclase).��

W� konsekwencji� aktywacja� sGC� prowadzi� do� przekszta!cenia� guanozyno-5�-trifosforanu�

(GTP)�w�cykliczny�guanozyno�3�5����monofosforan�(cGMP)�[Arnold�i�wsp.,�1977;�Knowles��

i� wsp.,� 1989;� Murad,� 1994].� Warto� zauwa"y&,� "e� w� przeciwie stwie� do� klasycznych�

neuroprzeka'ników,� NO� nie� jest� równie"� inaktywowany� drog$� wychwytu� zwrotnego��

ani� degradacji� enzymatycznej� [Garthwaite� 2018;� Garthwaite� i� Boulton,� 1995;� Espluges,�

2002].��

�

Ryc.�1.��Synteza� �NO��w��OUN.�Glutaminian� jest�uwalniany�z�neuronu�do�szczeliny�synaptycznej� (1)� i�pobudza�

receptory�NMDA�w�b!onie�postsynaptycznej�(2)�w�nast%pstwie�czego��wzrasta�poziom�wapnia�Ca2+�w�komórce,�

który� !$czy� si%� z� kalmodulin$� (3)� powoduj$c� aktywacj%� NOS� i� syntez%� NO� z� L-argininy� (4).� NO� pobudza�

�rozpuszczaln$�� cyklaz%� guanylanow$� (5)� i� zwi%ksza� poziom� cGMP� (6).�NO� mo"e� równie"� dyfundowa&� do�

komórek�s$siaduj$cych�neuronalnych� (7)� i� glejowych�(8)� i�w�tych�miejscach�wywiera&�dzia!anie�efektorowe�

[zmodyfikowano�za:�http://what-when-how.com/neuroscience/�neurotransmitters-the-neuron-part-5/].�

�

Aktywacja�sGC�i�synteza�cGMP�jest�jednym�z�wa"niejszych�szlaków�przenoszenia�sygna!u�

przez�NO.�Metaboliczne�szlaki,�w�których�bierze�udzia!�cGMP�s$�regulowane�przez�zmiany�
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aktywno�ci� enzymów� w� nich� uczestnicz$cych� (Ryc.�2).� Znanymi� po�rednikami��

w�przekazywaniu�sygna ów�przez�cGMP�s!�m.�in.�kinaza�bia kowa�zale"na�od�cGMP�-�PKG�

(ang.�cGMP�dependent�protein�kinase),�kinaza�bia kowa�zale"na�od�cyklicznego�adenozyno-

3�,5�-monofosforanu� (cAMP)� �� PKA� (ang.� cAMP� dependent� protein� kinase)� oraz�

fosfodiesterazy� (PDEs��� ang.�phosphodiesterases)� [Bruckdorfer,� 2005;�Guix� i�wsp.,� 2005;�

Thomas�i�wsp.,�2008].�Kinazy�s!�grup!�enzymów�odpowiedzialnych�za�reakcj#�fosforylacji�

a� kryterium� ich� podzia � na� klasy� zale"y� od� aminokwasu� b#d!cego� akceptorem� reszty�

fosforanowej�przenoszonej�podczas� reakcji� fosforylacji� [Hofmann� i�wsp.,�2009;�Hofmann��

i�Wegener,�2013].�W�ród�wielu�kinaz,�wa"nymi�efektorami�szlaku�sygna owego�NO/cGMP�

s!� serynowo/treoninowe� kinazy� PKG.� Zidentyfikowano� dwa� geny� prkg1� i� prkg2,�

odpowiedzialne� za� kodowanie� dwóch� ró"nych� typówPKG:� PKG-I�wyst#puj!cej� g ównie��

w� cytoplazmie� i� PKG-II,� zakotwiczonej� w� b onie� komórkowej� [Hoffman� i� wsp.,� 2009]��

(Ryc.� 2).� Obok� PKG,� wa"nym� elementem� odpowiedzialnym� za� regulacj#� st#"enia� cGMP��

w� komórkach� jest� równie"� ekspresja� i� aktywno�$� PDEs,� enzymów� hydrolizuj!cych�

wi!zania� fosfodiestrowe.� PDEs� ró"ni!� si#� mi#dzy� sob!� swoj!� trójwymiarow!� struktur!,�

w a�ciwo�ciami� kinetycznymi,� sposobem� regulacji,� ekspresj!,� umiejscowieniem��

w�komórce�oraz�wra"liwo�ci!�na�inhibitory�[Francis�i�wsp.,�2011].�Ze�wzgl#du�na�te�cechy�

oraz�specyfik#�dzia ania�nadrodzin#�enzymów�PDE�podzielono�na�11�klas�(PDE1-PDE11)�

[Bender�i�Beavo,�2006].�Najcz#�ciej�PDEs�s!�uwa"ane�za�dwusubstratowe�(cAMP�i�cGMP)�

enzymy�odpowiedzialnie�za�degradacj#�cyklicznych�nukleotydów,�stanowi!c�podstawowy�

element� przekazu� sygna ów� za� ich� po�rednictwem.� Wiadomo,� "e� PDE5,� PDE6� i� PDE9�

nale"!�do�grupy�najbardziej�swoistych�esteraz�w�stosunku�do�cGMP;�PDE1,�PDE2,�PDE3,�

PDE10�i�PDE11�maj!�zdolno�$�do�hydrolizy�zarówno�cGMP,�jak�i�cAMP,�natomiast�esterazy�

PDE3,� PDE7� i� PDE8� s!� swoiste� w� stosunku� do� cAMP� [Francis� i� wsp.,� 2011].��

PDE5�charakteryzuje�si#�najwi#ksz!�zdolno�ci!�wi!zania�cGMP�powoduj!c�jego�hydroliz#�

nawet�w�bardzo�niskich�st#"eniach�[Bender�i�Beavo,�2006].�

�
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�

Ryc.�2.�Szlaki�przekazywania�sygna u�w�komórce�zwi!zane�z�cGMP�

�������������[zmodyfikowano�za�http://www.writeopinions.com/cgmp-dependent-protein-kinase].�

�

Ze�wzgl#du�na�swoje�w a�ciwo�ci�fizyczne�i�zdolno�ci�aktywacji�wielu�szlaków�transdukcji�

sygna u,�NO�odgrywa�bardzo�istotn!�rol#�jako�neuromodulator,�reguluj!c�funkcj#�ró"nych�

neuroprzeka%ników�w�OUN,�m.� in.� glutaminianu� i� GABA.� �W� badaniach� in� vivo� i� in� vitro�

zaobserwowano,� "e� NO� jako� �wsteczny�� neuroprzeka%nik,� zwi#ksza� uwalnianie�

glutaminianu� z� neuronów� presynaptycznych� do� szczeliny� synaptycznej� w� ró"nych�

obszarach�mózgu� � [Bredt� i� Snyder,� 1989;� Garthwaite,� 2018;� Neitz� i�wsp.,� 2011].� Jednak�

przypuszcza� si#,� "e� istnieje� równie"� mechanizm� zwrotny� i,� ze� wzgl#du� na� mo"liwo�$�

swobodnego� przemieszczania� si#� przez� b ony� komórkowe,� NO� mo"e� oddzia ywa$�

hamuj!co� na� receptor� NMDA� [Garthwaite� i� Boulton,� 1995].� Dane� dost#pne��

w� pi�miennictwie� wskazuj!� równie"� na� wyra%n!� wspó zale"no�$� mi#dzy� NO��

a� neurotransmisj!� GABA-ergiczn!� w� OUN.� Wykazano,� "e� NO� odgrywa� moduluj!c!� rol#��

w� uwalnianiu� i� wychwycie� kwasu� &-aminomas owego� (GABA� -� ang.�  �butyric� acid),���

w�ró"nych�obszarach�mózgu�[Li�i�wsp.,�2004;�Saransaari�i�Oja,�2006;�Semba�i�wsp.,�1995;�

Yamamoto� i� wsp.,� 2015].� Niektórzy� autorzy� wskazuj!� na� wspó obecno�$� GABA� i� NOS��

w�korze�mózgowej� [Yan� i�wsp.,� 1996]� i� rdzeniu�kr#gowym� [Valthschanoff� i�wsp.,�1992],��

a� tak"e� sugeruj!,� i"� NO� odpowiada� za� prawid owe� utrzymanie� st#"enie� GABA� w� OUN�

poprzez� regulacj#� aktywno�ci� transaminazy� GABA� [Paul� i� Jayakumar,� 2000;��

Paul� i� Ekambaran,� 2005].� Dowiedziono� równie"� moduluj!cego� dzia ania� NO� (poprzez�

wzrost� cGMP)� na� receptory� GABAA� [Robello� i� wsp.,� 1997;� Wexler� i� wsp.,� 1998]��
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oraz� udokumentowano�wp yw�GABA� na� aktywno�$�NOS� [Fedele� i�wsp.,� 2000].� Ponadto��

w� wielu� obszarach� mózgu,� m.in.� w� hipokampie,� wykazano� obecno�$� receptorów�

glutaminianergicznych,� których� aktywacja� zwi!zana� jest� z� syntez!�NO�na� zako'czeniach�

neuronów�GABA-ergicznych�[Szabatis�i�wsp.�2011;�za�Vincent,�2010].�

�

NO� postrzegany� jest� wi#c� jako� przedstawiciel� nowej� grupy� przeka%ników� sygna u,��

co� implikuje� jego� istotne� zaanga"owanie� w� wiele� ró"nych� procesach� w� organizmie,�

zarówno� fizjologicznych,� jak� i� patologicznych.� Udokumentowano� jego� wa"n!� rol#��

w� uk adzie� krwiono�nym,� uk adzie� odporno�ciowym,� rozrodczym,� a� tak"e� w� procesach�

apoptozy� i� nekrozy� komórek� [Blaise� i� wsp.,� 2005;� Bruckdorfer,� 2005;� Esplugues,� 2002;�

Brune�i�wsp.,�1999].�Wykazano�równie"�zaanga"owanie�NO�w�procesy�zachodz!ce�w�OUN�

m.� in.,� w� przekazywanie� sygna ów� bólowych,� koordynacj#� faz� sen/czuwanie,�

przyjmowanie� pokarmu� czy� termoregulacj#.� Ponadto,� od� dawna� wiadomo,� "e� NO� pe ni�

istotn!�funkcj#�w�plastyczno�ci�synaptycznej:��d ugotrwa ym�wzmocnieniu�synaptycznym:�

LTP� (ang.� Long-Term� Potentiation)� oraz� w� zjawisku� odwrotnym� �� d ugotrwa ym�

hamowaniu�synaptycznym:�LTD�(ang.� �Long-Term�Depression)�[Haley�i�wsp.,�1993;�O�Dell��

i�wsp.,�1991;�Schuman�i�Madison,�1991],�które�odgrywaj!�wa"n!�rol#�w�procesach�uczenia�

si#� i� pami#ci,� ale� tak"e� w� procesach� patologicznych� w� OUN� [Malenka� i� Bear,� 2004].�

Wiadomo,� "e�nap yw� jonów�Ca2+,�któremu� towarzyszy�przed u"ona� aktywacja� receptora�

NMDA,� zwi#ksza� neurotoksyczno�$� glutaminianu� poprzez� zwi#kszenie� produkcji� NO,��

co�przyczynia�si#�do�degeneracji�neuronów�[Dawson�i�wsp.,�1991].�Równie"�w�odpowiedzi�

na� czynniki� zapalne,� komórki� glejowe� mog!� syntetyzowa$� znaczne� ilo�ci� NO,� który�

poprzez� wp yw� na� s!siednie� neurony� i� oligodendrocyty�mo"e� uszkadza$� mitochondria��

i�genom�komórki.�Dlatego�te"�coraz�cz#�ciej�spotyka�si#�doniesienia�na�temat�udzia u�NO��

w� patogenezie� takich� chorób� OUN,� jak� choroba� Alzheimera,� Huntingtona,� Parkinsona,�

stwardnienie� zanikowe� boczne� i� stwardnienie� rozsiane,� w� których� dochodzi��

do� stopniowego� i� powolnego� wymierania� poszczególnych� populacji� neuronów� [Yuste��

i� wsp.,� 2015].� Istniej!� równie"� dane,� wskazuj!ce� na� mo"liwo�$� zaanga"owania� � NO��

w�proces�powstawania�uzale"nie'�od�substancji�psychoaktywnych� [Khanna�i�wsp.,�1993,�

1995;�Uzbay�i�Oglesby,�2001;�Uzbay�i�wsp.,�1997].�

�

�

�

�

�
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Neurobiologiczne�mechanizmy�le��ce�u�pod�o�a�uzale�nie��lekowych�

Uzale"nienie,� kiedy�� kojarzone� z� brakiem� silnej� woli� i_zdrowych� zasad� moralnych,�

aktualnie� okre�lane� jest� jako� odr#bna� jednostka� chorobowa� OUN,� zwi!zana��

z� niekontrolowanym� przymusem� przyjmowania� substancji� uzale"niaj!cej� (g ód�

narkotykowy� �� ang.� drug� craving),� jego� poszukiwaniem� (ang.� drug� seeking)� oraz� sta ym�

ryzykiem�nawrotu�choroby�(ang.�relapse�to�drug�use)��nawet�po�d ugim�okresie.abstynencji.�

Ta� nowa� definicja� uzale"nienia,� przyj#ta� za� Ameryka'skim� Towarzystwem� Medycyny�

Uzale"nie'� �(American� Society� of� Addiction� Medicine,� ASAM), wskazuje� wyra�nie,��

 e!uzale nienie�jest�przewlek"ym�stanem�patologicznym�OUN,�który!prowadzi!do�licznych�

dysfunkcji� organizmu� o� charakterze� biologicznym,� psychicznym,� somatycznym��

i�wegetatywnym�[Koob�i�Le�Moal,�2008;�Koob�i�Volkow,�2016].�

Wyró nia! si#! dwie� postaci! uzale nie$,! w! zale no%ci! od! charakteru! i! pod"o a! zmian.!

Pierwsz&! form&! jest! uzale nienie! psychiczne,! polegaj&ce! na! obsesyjnym! d& eniu!�

do! osi&gni#cia! konkretnych! dozna$! emocjonalnych! i! zmys"owych.! G"ówn&! cech&!

uzale nienia! psychicznego! jest! utrata! kontroli! nad! d& eniem! do! kontaktu! z! substancj&,!

nieustanne� jej� poszukiwanie,� oraz� przyjmowanie� (drug� taking),! mimo! %wiadomo%ci!

wyst&pienia! dzia"a$! niepo &danych.! Drugim! rodzajem! uzale nienia! jest! uzale nienie!

fizyczne,� definiowane� jako� fizjologiczna� zale no%'borganizmu� od�

systematyczniebza ywanej! substancji! psychoaktywnej.! Osoba! uzale niona! odczuwa!

nieustann&! potrzeb#! przyj#cia! danej! substancji,! w! celu! zachowania!

równowagibbiologicznej! organizmu.! Zale no%'! fizyczna! polega! wi#c! na! kompulsywnym!

d& eniu! do! poszukiwania,! oraz! przyj#cia! substancji,� w! celu! zapobiegania! wyst&pieniu�

objawów! zespo"u! abstynencyjnego� (ang.� withdrawal� syndrome),� wynikaj&cego�

z! odstawienia! substancji,! do! obecno%ci! której! organizm! jest! ju ! zaadaptowany!

[Vanderschuren�i�Everitt,�2005;�Koob�i�Volkow,�2016].�

Poszukiwania! neuronalnych! i! komórkowych!mechanizmów! le &cych! u! podstaw!uzale nienia!

od! wielu! lat! s&! przedmiotem! bada$! naukowych.! Wiadomo,!  e! uzale nienie! zwi&zane! jest!�

z� zaburzeniem� funkcji� neuroprzeka�ników� i� hormonów,! g"ównie� w! obr#bie! uk"adu!

nagrody�(reward�system),�który!jest!odpowiedzialny�za�procesy�wzmocnienia�i�motywacji,�

oraz� za� powstawanie� zachowa$!kompulsywnych.!Przyj#cie� substancji! uzale niaj&cej! i! jej�

po"&czenie!z!odpowiednim!receptorem!wyzwala!uczucie!przyjemno%ci,!podobne!do!odczu'!

zwi&zanych! z! zaspokojeniem! g"odu,! pragnienia! czy� potrzeb� seksualnych,� jednak��

o! wielokrotnie! wy szym! nat# eniu.� Dochodzi� do� pobudzenia� wydzielania�

neuroprzeka�ników,! z! si"&! wielokrotnie! przewy szaj&c&! dzia"anie! bod�ców! naturalnych!

[Koob�i�Volkow,�2016;�Legault�i�wsp.,�2000;�Vanderschuren�i�Everitt,�2005].�



Sylwia�Talarek���������������������������������������������������������Autoreferat�������������������������������������������������������������Za��cznik�2a�

 

13 

 

Obecny� stan! wiedzy! na! temat! rozwoju! uzale nienia! potwierdza,!  e! kluczowym�

neuroprzeka�nikiem,! zwi&zanym! z! dzia"aniem! nagradzaj&cym! oraz� powstawaniem�

zjawiska! uzale nienia! jest� dopamina� (DA),� uwalniana� w� pierwszym� etapie� kontaktu��

z! czynnikiem! stymuluj&cym! i! wyzwalaj&ca! stan� euforii� i� satysfakcji.! Do! szlaków!

dopaminergicznych,! wchodz&cych! w! sk"ad! uk"adu! nagrody� zalicza! si#�

szlak_mezolimbiczny� i� mezokortykalny,! cz#sto! okre%lane! wspóln&! nazw&! szlaku�

mezokortyko� -� limbicznego� [Bissonette� i� Roesch,� 2016;� Floresco� i� wsp.,� 2001;� Gupta��

i�� Kulhara,� 2007;� Legault� i� wsp.,� 2000].� Szlak! mezolimbiczny! rozpoczyna! si#!

w�%ródmózgowiu,! w! obszarze! brzusznej! nakrywki! (VTA� �� ang.� ventral� tegmental� area),�

sk&d! przekazywane! s&! projekcje! do! j&dra! migda"owatego! (ang.� amygdala),� hipokampa�

oraz! le &cego!w!brzusznym!pr& kowiu! j&dra! pó"le &cego! przegrody.(NAc���ang.� nucleus�

accumbens).! Szlak!mezokortykalny! "&czy!VTA!z! kor&!przedczo"ow&_(PFC,� ang.�prefrontal�

cortex)� i! kor&! czo"ow&! (ang.� frontal� cortex).� Uk"ad! nagrody! kontroluje! procesy!

emocjonalne!zwi&zane!z!motywacj&,!jakie!zachodz&!w!reakcji!na!bod�ce!apetytywne!oraz�

przewidywanie� nagrody.� Wiadomo,!  e! NAc� uczestniczy� w� procesach� warunkowania�

reakcji,� PFC� bierze! udzia"! w! procesie! nabywania! i! utrwalania! zachowa$! lub! w! ich!

wygaszaniu,� natomiast� cia"o! migda"owate! pe"ni! wa n&! funkcj#! w! tworzeniu! asocjacji!

pomi#dzy! bod�cem! (odczuwaniem! nagrody)! a! reakcj&! (zachowaniem)! [Nestler,� 2004].��

W� czasie�przyjmowania! substancji! uzale niaj&cej!w! uk"adzie!mezolimbicznym� dochodzi��

do� wyrzutu� dopaminy� i� aktywacji! receptorów! dopaminergicznych.� Oprócz! wzmo onej!

projekcji� dopaminergicznej,� istotn&! rol#� w�mechanizmie! uzale nienia� odgrywa� równie �

transmisja!opioidowa,!zwi&zana!z!procesami!motywacyjnymi.�Aktywacja�receptorów!*!na!

dopaminergicznych�neuronach�VTA�hamuje�uwalnianie�DA�w�uk"adzie!mezolimbicznym_.�

i,� na! zasadzie! ujemnego! sprz# enia! zwrotnego,� prowadzi! do! okresowego! ,,wy"&czenia��!

uk"adu! nagrody.! Nagradzaj&ce! dzia"anie! substancji! maleje,! a! pojawiaj&ca! si#! w! jego!

miejscu! dysforia! prowadzi! do! konieczno%ci! zwi#kszenia! dawki! %rodka! uzale niaj&cego!�

w�celu�uzyskania�tego�samego�efektu�[Bissonette�i�Roesch,�2016;�Kalivas� i!O�Brien,�2008;�

Olausson� � i� wsp.,� 2006]. Badania� z� zastosowaniem� nowoczesnych� technik� badawczych�

dostarczaj&! równie ! dowodów! na! z"o one� zale no%ci! pomi#dzy! przeka�nictwem!

dopaminergicznym� i� innymi� systemami� neuroprzeka�nikowymi,! takimi� jak� GABA-

ergicznym,� glutaminianergicznym,� noradrenergicznym,� serotoninergicznym��

i�endokannabinoidowym�w!uk"adzie!nagrody�[Koob�i�Volkow,�2016;�za�Klein�i�wsp.,�2018;�

Tan� i� wsp.,� 2011].� Schemat! przedstawiaj&cy! podstawowe! projekcje! neuronalne!

mezolimbicznego�systemu�dopaminergicznego�przedstawiono�na�ryc.�3.�
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Ryc.�3.�Schemat! przedstawiaj&cy! podstawowe! projekcje! neuronalne! mezolimbicznego! systemu!

dopaminergicznego.! Uk"ad! nagrody! w! VTA,! sk"ada! si#! z! dwóch! g"ównych! typów! komórek:! neuronów!

dopaminergicznych!i!neuronów!GABA-ergicznych.!Neurony!dopaminergiczne!wysy"aj&!projekcje!do!pr& kowia!

(striatum),�NAc,�PFC�i�hipokampa�(hippocampus).!VTA!otrzymuje!hamuj&ce!projekcje!GABAergiczne!z!NAc!i!od�

j&dra! konarowo-mostowego! (PPT)! oraz! pobudzaj&ce! projekcje! glutaminianergiczne! z! PFC,! PPT,! cia"a!

migda"owatego,! bocznego! podwzgórza! (LH),! boczno-grzbietowego! j&dra! nakrywki! (LDTg)! oraz! j&dra!

"o yskowego!pr& ka!kra$cowego!(BNST).!W!VTA!istnieje!równie !lokalne!sprz# enie!zwrotne!dzi#ki!obecnosci!

interneuronów!GABA-ergicznych�[Tan�i�wsp.,�2011].�

U! pod"o a! rozwoju! procesu! uzale nienia! le y! zjawisko! tolerancji,! polegaj&ce!�

na! konieczno%ci! stopniowego! zwi#kszania! przyjmowanych! dawek! substancji! w! celu!

uzyskania� po &danego! efektu! dzia"ania.! Tolerancja! mo e! mie'! charakter! fizyczny,!

behawioralny! lub!psychiczny,! a!do! jej!powstania!mog&!si#!przyczynia'!czynniki! zarówno!

fizjologiczne,! jak! i! psychospo"eczne.! Posród! ró nych! odmian! tolerancji! wyró nia��

si#! tolerancj#! ostr&� (rozwijaj&c&�si#! bardzo! szybko,� nawet� po� jednorazowej� dawce)� oraz�

tolerancj#! przewlek"&! (powstaj&c&� stopniowo,� w� wyniku� regularnego� podawania�

substancji).! W! powstawaniu! tolerancji! przewlek"ej! mog&! uczestniczy'! mechanizmy!

farmakokinetyczne� lub� farmakodynamiczne.� Tolerancja� farmakokinetyczna,� czyli�

metaboliczna,! polega! na! zmianie! dystrybucji! lub! biotransformacji! leku.! Zmiany! te!mog&!

spowodowa'!zmniejszenie!st# enia!leku!we!krwi!i!w!nast#pstwie�równie !w!miejscu!jego!

dzia"ania.! Tolerancja! farmakodynamiczna� powstaje� w� wyniku� zmian� adaptacyjnych�

rozwijaj&cych!si#!podczas!d"ugotrwa"ego!przyjmowania!substancji!w!uk"adzie!poddanym!

jej! dzia"aniu.! Zmiany! te! prowadz&! do� zmniejszenia! odpowiedzi! na! okre%lone! st# enie!

substancji�[Dumas�i�Pollack,�2008;�Gupta�i��Kulhara,�2007].�Warto!zauwa y',! e!tolerancja!

na! dzia"anie! jednej! substancji! (farmakokinetyczna! i/lub! farmakodynamiczna)! mo e!

powodowa'!tolerancj#!na!dzia"anie!innej!substancji!o!podobnej!budowie!chemicznej!i/lub!

o!podobnym!mechanizmie!dzia"ania.!Zjawisko!to!nosi!nazw#!tolerancji!krzy owej!i!mo na!
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je!obserwowa'!w!wielu!grupach!leków!psychoaktywnych!(np.!uspokajaj&cych,!nasennych,!

przeciwbólowych)![O�Brien,�2011].�

Mechanizmy� rozwoju� tolerancji� farmakodynamicznej� na� dzia"anie! substancji�

uzale niaj&cych� s&! bardzo! z"o one,! a! zmiany! neuroadaptacyjne! mog&! obejmowa'! wiele�

ró nych! uk"adów� neuroprzeka�nikowych,! w! zale no%ci! od! rodzaju! substancji!

psychoaktywnej.�Mog&!one!�dotyczy'!receptorów,!ich!sprz#gania!z!bia"kami!G!i!enzymami!

generuj&cymi! wtórne! przeka�niki,! kana"ów! b"onowych,! dystrybucji!

wewn&trzkomórkowego! Ca2+,! a! tak e! zmian! genomowych� [Allison� i� Pratt,� 2003;� Gupta��

i�� Kulhara,� 2007].� Mechanizmy! le &ce! u! pod"o a! tolerancji! na! BDZ! (substancje�

uzale niaj&ce!b#d&ce!przedmiotem!moich!bada$,!przedstawionych�w�cyklu�prac)�zostan&!

dok"adnie!omówione!w!dalszej!cz#%ci!tego!wprowadzenia!do!tematyki!badawczej.�

Z!rozwojem!uzale nienia!%ci%le!zwi&zany!jest!równie !proces!sensytyzacji�behawioralnej,�

znanej! równie ! pod! nazw&! odwrotnej! tolerancji.�W! odró nieniu! od! zjawiska! tolerancji,!

rozwija! si#! w� wyniku� wielokrotnego,� jednak� przerywanego� podawania� substancji�

uzale niaj&cej! i!przejawia!si#!zwi#kszon&!odpowiedzi&�(uwra liwieniem)�OUN�na�dawk#!

dawk#! wyzwalaj&c&! substancji! (ang.� challenge� dose).� Proces! sensytyzacji! cechuje! du a!

trwa"o%',! gdy ! raz! wytworzona! mo e! utrzyma'! si#! przez! d"ugi! czas� od� odstawienia�

substancji! psychoaktywnej! i! jest! przyczyn&! wyst&pienia! u! ludzi! nieodpartej! ch#ci! do!

ponownego� jej� przyjmowania� [Kalivas! i! O�Brien,! 2008;� Robinson� and� Berridge,� 2000;�

Steketee,� 2003].� Sensytyzacja� behawioralna� stanowi� wi#c! wa ny! parametr! oceniaj&cy!

aspekt!psychiczny!uzale nie$!lekowych.!U!zwierz&t!najcz#%ciej!manifestuje!si#!jako!wzrost�

aktywno%ci! lokomotorycznej! po! podaniu! dawki! wyzwalaj&cej! substancji! uzale niaj&cej!

[Kosowski� i� Liljequist.,� 2005].� Istniej&! dane,!  e! aktywacja! motoryczna! ma! zwi&zek!�

z!nagradzaj&cym!i!wzmacniaj&cym!dzia"aniem!substancji!uzale niaj&cych,!a!za!rozwój.tych�

zjawisk! odpowiadaj&.te! same! uk"ady! neuronalne� [Kalivas� i�O�Brien,! 2008].� Sensytyzacja�

behawioralna� mo e! by'! równie ! oceniana! jako! nasilenie! dzia"ania! nagradzaj&cego!

substancji! uzale niaj&cych! w� te%cie! warunkowej� preferencji� miejsca� CPP� (ang.�

conditioned� place� preference)[Manzanedo� i� wsp.,� 2005,� Sahraei� i� wsp.,� 2007,�

Shippenberg� i� Heidbreder,� 1995]� oraz� rzadziej,� jako! wzrost! nat# enia! objawów!

odstawiennych���sensytyzacja�na�objawy�odstawienne�[Rothwell�i�wsp.,�2010].��

Mechanizmy,! le &ce! u! podstaw! rozwoju! sensytyzacji! behawioralnej! nie! s&! do! ko$ca!

poznane.!Sugeruje!si#,! e!u!podstawy!zjawiska!sensytyzacji!le &!zmiany!neuroadaptacyjne!

w! neuronach! dopaminergicznych! oraz! glutaminianergicznych! wywo"ane! regularnie!

nadu ywanymi� substancjami� [Vanderschuren� i� Kalivas,� 2000].� Dotycz&! one! g"ównie!
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szlaków! dopaminergicznych! biegn&cych! z! obszaru� VTA� do� NAc� oraz�

glutaminianergicznych� -�pochodz&cych!z!PFC� i! równie !docieraj&cych!do�NAc.�Na!uwag#!

zas"uguje!obserwowany!spadek!wra liwo%ci!autoreceptorów!dopaminergicznych,!na!rzecz!

wzrostu! ekspresji! receptorów! glutaminianergicznych,! wynikaj&cego! z! pobudzenia!

podjednostek! receptorów! glutaminianergicznych! metabotropowych! mGluR1!�

i!jonotropowych!NMDAR1!w!obr#bie!VTA![Lane!i!wsp.,!2011;!Vaquer-Alicea�i�wsp.,�2018].�

Wykazano,!  e! przewlek"e,! przerywane! podawanie! substancji! uzale niaj&cych! wywo"uje!

przej%ciowy!wzrost!uwalniania�dopaminy�w�VTA�[Kalivas�i�Duffy,�1993],!która!pobudzaj&c!

receptory! D1,! powoduje! zwi#kszenie! uwalniania! glutaminianu! z! neuronów! biegn&cych!�

z� PFC� i� powstanie� LTP�w� neuronach� dopaminergicznych� [Kalivas� i� Duffy,� 1995;�Ungless��

i� wsp.,� 2001].! Wydzielany! z! neuronów! glutaminian! mo e! wp"ywa'! na! receptory! AMPA!�

i! wywo"ywa'! uwalnianie! dopaminy! w! NAc! [Ungless� i� wsp.,� 2010].� Sugeruje! si#,!�

 e!ekspresja! sensytyzacji!behawioralnej! jest! zwi&zana!g"ównie!ze!wzrostem!wydzielania!

dopaminy! oraz! ze! zmian&! wra liwo%ci! receptorów! dopaminergicznych! D1! w! ró nych!

strukturach! uk"adu! mezolimbicznego,! w! tym! w! pr& kowiu,! VTA,! NAc! oraz! hipokampie!

[Kalivas�i�Duffy,�1995,�Reisi�i�wsp.,�2014]�natomiast�rozwój!sensytyzacji!behawioralnej!jest!

bardziej! zwi&zany! z! uk"adem! glutaminianergicznym! oraz! z! VTA! [Lane� i� wsp.,� 2011;�

Ungless�i�wsp.,�2010;�Vaquer-Alicea�i�wsp.,�2018].�

Istniej&! równie ! dane! wskazuj&ce! na! wyra�ny! udzia"! przeka�nictwa! GABA-ergicznego��

w� mechanizmach� rozwoju� sensytyzacji� behawioralnej.! Po! przewlek"ym,! przerywanym!

podawaniu!substancji!uzale niaj&cych!obserwowano!przej%ciowy!wzrost!transmisji!GABA-

ergicznej! w! PFC,! co! mo e! wp"ywa'! moduluj&co! na! transmisj#! dopaminergiczn&!�

i!glutaminianergiczn&!w!tym!obszarze!mózgu![Jayaram�i�Steketee,�2005;�Steketee�i�Kalivas,�

2011].� Inne� badania� wskazuj&,!  e! w! rozwoju! sensytyzacji! na! dzia"anie! substancji!

psychoaktywnych� istotne� znaczenie� ma� indukowany� wyrzutem� dopaminy� wzrost�

ekspresji!bia"kowego.�czynnika�transkrypcyjnego�+FosB.!+FosB!hamuje!syntez#!dynorfiny!

A!oraz!powoduje!aktywacj#!genów!odpowiedzialnych!za!kodowanie!bia"ek!wp"ywaj&cych!

na! wzrost! wra liwo%ci! na! miejsca,! przedmioty,! czy! sytuacje! kojarzone! z! substancj&!

uzale niaj&c&.!Wykazano,! e!po!d"u szym!okresie!abstynencji!to!w"a%nie!zmiany!poziomu!

+FosB! oraz! zwi#kszona! wra liwo%'! receptorów! glutaminianergicznych! na! glutaminian!

odpowiadaj&! za! silniejsz&! odpowied�! organizmu! na! dzia"anie! substancji,! a! nawet!�

na� wspomnienie� o�wcze%niej! do%wiadczanych! stanach� euforii� [Kaplan� i� wsp.,� 2011;�

Nestler,�2004].�Sensytyzacja!jest!wi#c!zjawiskiem!w!du ym!stopniu!zale nym!od!sygna"ów!

p"yn&cych!z!otoczenia,!a!tak e!bazuj&cym!na!mechanizmach!uczenia!si#.i!pami#ci![Nestler,!

2002;�Vanderschuren�i�Kalivas,�2000;�Vezina��i�Leyton,�2009].�
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Wiele! danych! z! pi%miennictwa� coraz! cz#%ciej! wskazuje�na! podobie$stwo!mechanizmów!

uczestnicz&cych! w! rozwoju! uzale nienia! z! komórkowymi! mechanizmami,! którymi!

podlegaj&! procesy! uczenia! si#! i! pami#ci.! Zaobserwowano,�  e! podobne! komórkowe!�

i� molekularne� procesy� uczenia! wyst#puj&ce� w� hipokampie� (strukturze! %ci%le! zwiazanej!

formowaniem! pami#ci,! jak! równie ! z! magazynowaniem! informacji),! � zachodz&! równie !�

w! mezolimbicznym! uk"adzie! nagrody! (szczególnie! w! VTA)! pod! wp"ywem! substancji!

uzale niaj&cych� [Alkon�i�wsp.,�1991;�Di�Chiara� i�Imperato,�1988;�Di�Chiara,�1998;�Hyman��

i� wsp.,� 2006;� Kutlu� i�Gould,� 2016].� Wiadomo,!  e! zasadniczym� zjawiskiem,� le &cym!�

u! podstaw! utrwalania! zachowa$! apetytywnych! (poszukiwawczych)! prowadz&cych!�

do! osi&gni#cia! satysfakcjonuj&cych! dla! organizmu! zachowa$! jest! wspomniane!wcze%niej!

wzmocnienie,!które!poprzez!krótkotrwa"e!uczucie!przyjemno%ci!nak"ania!do!ponownego!

przyj#cia!substancji.! Inicjowanie!odpowiedzi!na!kolejne!pobudzenia!synaps!opiera!si#!na!

wyst#powaniu!zjawiska�LTP�i�LTD�[Malenka�i�Bear,�2004; Volianskis�i�wsp.,�2015].�Kolejne�

stymulacje� odpowiednim� bod�cem�prowadz�� do� formowania� si�� szlaków� pami�ciowych�

w�komórkach�hipokampa.�Powstanie�LTP�jest�konsekwencj��pobudzenia�neuronów�przez�

bodziec� o�du ej� cz�stotliwo!ci� oraz� aktywacji� postsynaptycznych� receptorów�

glutaminianergicznych�NMDA,� co� powoduje� nap"yw� jonów�Ca2+� i� sodu� (Na+)� do�wn�trza�

neuronu.� Dochodzi� do� aktywacji� kinazy� bia"kowej� zale nej� od� Ca2+� i� kalmoduliny� oraz�

pobudzenia�czynników�transkrypcyjnych,��co�w�konsekwencji�prowadzi�do�zmiany�funkcji��

i� ilo!ci� po"�cze#� synaptycznych.� Rosn�ca� ilo!$� po"�cze#� neuronalnych� prowadzi��

do� zwi�kszenia� plastyczno!ci� synaps,� mechanizmu� le �cego� u� podstawy� tzw._�pami�ci�

uzale nienia��.�W�ten�sposób�przewlek"a�ekspozycja�na�dzia"anie�substancji�uzale niaj�cej�

powoduje� powtarzalne� i� trwa"e� zmiany� w� mechanizmach� wewn�trzkomórkowych,��

w�wyniku�czego�dochodzi�do�molekularnych� i�komórkowych�adaptacji�odpowiedzialnych�

za� rozwój� takich� procesów� jak� tolerancja,� sensytyzacja� i� uzale nienie� [Nestler,� 2002].��

Zjawiska� neuroadaptacyjne,� mi�dzy� innymi� LTP,� odgrywaj�� wi�c� g"ówn�� rol���

w� zachowaniach� poszukiwawczych,� zmierzaj�cych� do� ponownego� kontaktu� z� substancj��

uzale niaj�c�,�warunkuj�cych� nawrót� do� na"ogu� po� pojedynczej,� przypominaj�cej� dawce�

substancji� lub� w� wyniku� kontaktu� z� otoczeniem� wcze!niej� sprz� onym� z� jej�

przyjmowaniem�[Nestler,�2004;� Fürst�i�wsp.,�2013].�Co�wi�cej,�oprócz�udokumentowanego�

istnienia� obu� typów� plastyczno!ci� synaptycznej� w� strukturach� i� szlakach� neuronalnych�

odpowiedzialnych� zarówno� za� uczenie� si�� i� pami�$,� jak� i� za� rozwój� uzale nienia,� coraz�

cz�!ciej� podkre!la� si�� udzia"� wspólnych� szlaków� neuronalnych� zarówno�w� formowaniu�

pami�ci,�jak�i�w�rozwoju�uzale nienia.�Wiadomo,� e�zarówno�na�cia"ach�neuronów�w�VTA,�

jak� i�na� ich�zako#czeniach�w�NAc�znajduj��si��glutaminianergiczne�zako#czenia�projekcji��

z� PFC,� cia"a� migda"owatego,� hipokampa� i� innych� struktur� zaanga owanych� w� dzia"anie�
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bod�ców�nagradzajacych�oraz� procesy� uczenia� si�� i� pami�ci� [Nestler,� 2002].�Docieraj�ce��

z� hipokampa� szlaki� glutaminianergiczne� prowadz�� do� nasilenia� uwalniania� dopaminy��

w� NAc� [Floresco� i� wsp.,� 2001]� oraz� do� pobudzania� neuronów� dopaminowych� w� VTA�

[Legault� i� wsp.,� 2000].� Dane� te� potwierdzaj�� integracyjn�� koncepcj�� uzale nie#,�

sugeruj�cych�konieczno!$�"�cznego�postrzegania�procesu�uzale nienia�i�procesów�uczenia�

si��i�pami�ci,�i�stanowi��otwarty�przedmiot�bada#,�maj�cych�na�celu�poznanie�dok"adnych�

mechanizmów�tych�powi�za#.��

�

Pochodne�benzodiazepiny�(BDZ)�jako�substancje�uzale�niaj�ce�

Dzia�anie�farmakologiczne�BDZ�

BDZ� zosta�y� wprowadzone� do� lecznictwa� w� latach� 60-tych� XX� wieku,� staj c� si!��

bezpieczniejsz � alternatyw � dla� silnie� uzale"niaj cych� barbituranów� [Wick,� 2013].��

Z� klinicznego� punktu� widzenia� BDZ� ró"ni � si!� wyra#nie� profilem� dzia�a$�

psychotropowych.�Niektóre�pochodne�dzia�aj �silnie�w�kierunku�uspokajaj co�nasennym�

(nitrazepam,�flunitrazepam,�midazolam),�inne�wykazuj �wyra#ne�dzia�anie�anksjolityczne�

(chlordiazepoksyd,� alprazolam,� oksazepam),� a� jeszcze� inne� s � stosowane� jako� leki�

przeciwdrgawkowe� (klonazepam,� diazepam)[Ashton,� 1994;� Mihic� i� � Harris,� 2011].�

Pomi!dzy� poszczególnymi� BDZ� wyst!puj � tak"e� istotne� ró"nice� w� spektrum�

farmakodynamicznym� [Elgarf� i� wsp.,� 2018]� i� w�a%ciwo%ciach� farmakokinetycznych�

(lipofilno%&,�metabolizm�do� aktywnych� pochodnych� i� stopie$�wi zania� z� bia�kami� krwi)�

[Vinkers� i� wsp.,� 2012].� Ze� wzgl!du� na� szeroki� profil� dzia�ania� BDZ� nale" � do� cz!sto�

stosowanych� leków�w� ró"nych� dziedzinach�medycyny,�g�ównie�w�psychiatrii,� neurologii��

i� anestezjologii� [Bachhuber� i�wsp.,� 2016;�Griffin� i�wsp.,� 2013].� Jednak�obecnie,� po�wielu�

latach� stosowania� tych� leków,� wiadomo,� "e�BDZ�przyjmowane� bez� wyra#nych� wskaza$��

i�przez�d�u"szy�okres�mog �równie"�wywo�ywa&�dzia�ania�niepo" dane�[Brett�i��Murnion,�

2015;�Fraser,�1998;�Petursson,�1994;�Woods�i�wsp.,�1992].��

Najcz!stsze�z�dzia�a$�niepo" danych�po�stosowaniu�BDZ�to�zm!czenie�i�senno%&,�trudno%ci�

w� koncentracji,� os�abienie� si�y� mi!%niowej,� spl tanie,� zawroty� g�owy,� spowolnienie�

procesów� my%lowych,� ataksja� i� zaburzenia� równowagi.� � BDZ� powoduj � równie"�

zaburzenia� pami!ci,� tzw.� zjawisko� niepami!ci� nast!pczej� (co� jest� wykorzystywane��

w� premedykacji� chirurgicznej� jako� efekt� po" dany).� Ponadto� mog � one� zarówno�

spowodowa&,� jak� i� zaostrzy&� istniej c � wcze%niej� depresj!,� prawdopodobnie� poprzez�

zredukowanie�wydzielania�neuroprzeka#ników�takich�jak�serotonina�i�noradrenalina.�BDZ�

mog �tak"e�paradoksalnie�dzia�a&�silnie�pobudzaj co,�nasilaj c�l!k,�bezsenno%&,�powoduj c�
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koszmary� senne,� halucynacje,�wzmo"on � agresywno%&,� drgawki� u� epileptyków,� a� nawet�

objawy�psychotyczne.�Te�nietypowe�efekty�dzia�ania�BDZ�pojawiaj �si!�najcz!%ciej�u�dzieci�

i� osób� starszych� [Arbanas� i� wsp.,� 2009;� Seldenrijk� i� wsp.,� 2017].� Najbardziej�

niekorzystnym� dzia�aniem� niepo" danym�w� trakcie� d�ugotrwa�ego� stosowania� BDZ� jest�

rozwój�tolerancji�na�ich�dzia�anie,�co�wi "e�si!�z�zanikiem�efektu�terapeutycznego�[Vinkers�

i� Olivier,� 2012],� a� tak"e� ryzyko� rozwoju� uzale"nienia� [Ashton,� 2002;� Petursson,� 1994;�

Wafford,�2005].��

Mechanizm�dzia�ania�BDZ��

Podstawowy� mechanizm� dzia�ania� BDZ� jest� zwi zany� z� wp�ywem� na� receptory�

postsynaptyczne� GABAA� w� OUN.� Receptory� te� wyst!puj � w� ca�ym� mózgu,� od� kory�

mózgowej� po� pie$� mózgu:� w� korze� czo�owej,� opuszkach� w!chowych,� cia�ach�

kolankowatych� przy%rodkowych� oraz� warstwie� ziarnistej� mó"d"ku.� Równie"� niewielkie��

ich� ilo%ci� znajduj � si!� w� rdzeniu� kr!gowym� [Bateson,� 2004;� Bormann,� 2000;� Olsen��

i� Sieghart,� 2009;� Sieghart,� 1995].� Receptory� GABAA� s � heteropentamerycznymi�

kompleksami,� które�mog � by&� utworzone� z�19� ró"nych� podjednostek� podzielonych� na�8�

klas:�:�'1-6,�*1-3,�+1-3,�-,�/,�3,�5,�61-3.��Obecnie�wiadomo,�"e�chocia"�istnieje�wiele�kombinacji,�

wi!kszo%&�receptorów�GABAA�zawiera�dwie�podjednostki�',�dwie�*,�i�jedn �podjednostk!�+,�

a�najbardziej�powszechny�podtyp�receptora�zbudowany�jest�z�podjednostek�2'1,�2*2�i�,�+2,�

le" cych�wokó��kana�u�chlorkowego�[Bormann,�2000;�Cheng�i�wsp.,�2018;�Olsen�i�Sieghart,�

2009;� Sieghart,� 1995],� jak� pokazano� na� ryc� 4.� GABA� posiada� swoje�miejsca� wi zania��

na�receptorze�GABAA,�zlokalizowane�w�przestrzeni�mi!dzy�podjednostk �'�i�*.�Natomiast�

miejsce� wi zania� BDZ� jest� zlokalizowane� w� przestrzeni� miedzy� podjednostk � � '� i� +�

receptora�GABAA� [Sieghart,� 2015].�Warto�podkre%li&,� "e� receptory�GABAA�s � strukturami�

dynamicznymi�i�s �stale�transportowane�pomi!dzy�cytoplazm �i�b�on �cytoplazmatyczn ,��

na�powierzchni!�komórki�i�do�jej�wn!trza�[Luscher�i�wsp.,�2011].�

BDZ� nale" � do� pozytywnych� allosterycznych� modulatorów� (PAM)� receptora� GABAA.�

Zwi!kszaj � cz!stotliwo%&� otwierania� kana�u� chlorkowego� dla� jonów� Cl-� bez� wp�ywu��

na�czas�otwarcia�tego�kana�u�oraz�na�jego�przewodnictwo,�co�prowadzi�do�hiperpolaryzacji�

receptora�GABAA�i�w�konsekwencji�do�wzrostu�postsynaptycznego�potencja�u�hamuj cego�

[Sigel� i� Ernst,� 2018].� Pocz tkowo,� mechanizm� dzia�ania� farmakologicznego� BDZ�

wyja%niano� wy� cznie� wi zaniem� si!� BDZ� z� miejscem� ich� wi zania� na� kompleksie�

receptora�GABAA� [Sigel� i�Buhr,�1997]� i�zwi!kszaniem�powinowactwa�endogennego�GABA�

do� receptora� GABAA� [Bateson.,� 2004;� Sieghart,� 1994].� Jednak� dalsze� badania� wykaza�y,��

"e�BDZ�wp�ywaj �równie"�na�bramkowanie�receptora�GABAA�[Campo-Soria�i�wsp.,�2006].�

Dowiedziono,� "e� BDZ� moduluj � funkcj!� receptora� GABAA� na� wcze%niejszym� etapie,�
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poprzedzaj cym� otwarcie� kana�u� chlorkowego� [Gielen� i� wsp.,� 2012],� a� tak"e� poprzez�

zmian!� dyfuzji� i� grupowania� receptora� GABAA� na� synapsach� hamuj cych� [Levi� i� wsp.,�

2015].� Wiadomo,� "e� obecno%&� poszczególnych� izoform� podjednostek� '� na� receptorze�

GABAA� jest� g�ównym� czynnikiem� determinuj cym� zdolno%&� do� odpowiedzi� GABAA� na�

dzialanie� BDZ.� I� tak,� obecno%&� podjednostek� '1,� '2,� '3� warunkuje� wra"liwo%&� tego�

receptora� na� BDZ� lub� '5,� podczas� gdy� receptory� zawieraj ce� podjednostki� '4� lub� '6�

pozostaj �niewra"liwe�na�dzia�anie�tych�leków.�Badania,�z�u"yciem�selektywnych�ligandów�

ró"nych� podtypów�receptora�GABAA,� a� tak"e� zastosowanie�modeli�mutacji� podjednostek�

tego�receptora,�dostarczy�y�dowodów�na�to,�"e�ró"ne�podjednostki�odpowiadaj �za�ró"ne�

kliniczne� efekty� BDZ.� Obecnie� wiadomo,� "e� g�ówn � rol!� w� dzia�aniu� sedatywnym� BDZ�

odgrywa� podjednostka� '1,� � w� dzia�aniu� anksjolitycznym� podjednostka� '2� i7lub� '3,���

i� w� mniejszym� stopniu� '5,� w� dzia�aniu� przeciwdrgawkowym� '1,� '2� i� '3,� � w� dzia�aniu�

miorelaksacyjnym� '27'3� i� w� mniejszym� stopniu� '1� i� '5,� natomiast� za� dzia�anie�

amnestyczne�BDZ�odpowiadaj �podjednostki�'1�i�'5�[Cheng�i�wsp.,�2018].�

Receptory� GABAA� posiadaj � równie"� miejsca� wi zania� innych� substancji,��

m.in.�barbituranów,� alkoholu,� neurosteroidów,� anestetyków,� jonów� cynku,� oraz� zwi zku�

drgawkotwórczego� -� pikrotoksyny,�mog cych�modulowa&� przeka#nictwo�GABA-ergiczne�

w�OUN�[Olsen�i�Sieghart,�2009;�Olsen,�2018].��

�



Sylwia�Talarek���������������������������������������������������������Autoreferat�������������������������������������������������������������Za��cznik�2a�

 

21 

 

�

Ryc.�4.�Struktura�receptora�GABAA�i�miejsca�wi zania�GABA�i��pochodnych�benzodiazepiny�(BDZ):�A.�

przekrój�pod�u"ny�B.�przekrój�poprzeczny�[zmodyfikowano�za�Gravielle,�2018]�

Molekularne�pod�o e�rozwoju�tolerancji�na�dzia�anie�BDZ�

Badania�przedkliniczne� i� kliniczne�wykaza�y,� "e� tolerancja� na� dzia�anie� BDZ� rozwija� si!��

w�ró"nym�stopniu,�w�zale"no%ci�od�dzia�ania� farmakologicznego.�Najszybciej� rozwija� si!�

tolerancja� na� dzia�anie� sedatywne� i� amnestyczne� BDZ,� a� nast!pnie� na� na� dzia�anie�

przeciwdrgawkowe.�Natomiast�rozwój�tolerancji��na�dzia�anie�przeciwl!kowe� �obserwuje�

si!�po�d�u"szym�podawania� BDZ,� tylko�na�modelach�zwierz!cych� [Ashton,�2002;�Ferreri��

i�wsp.,�2015].�Te�ró"nice�w�czasie,�w�zale"no%ci�od�efektu,�wskazuj �na�istnienie�z�o"onych�

mechanizmów,� le" cych�u�pod�o"a�rozwoju� tolerancji�na�BDZ.� �Pocz tkowo�sugerowano,�

"e� tolerancja� na� dzia�anie� BDZ� mo"e� mie&� pod�o"e� farmakokinetyczne� i� mo"e� wynika&��

z�modyfikacji�procesów�absorpcji,�dystrybucji,�metabolizmu�i�wydzielania�BDZ,�prowadz c�

do� zmniejszenia� koncentracji� leku� w� miejscu� dzia�ania.� Jednak� badania� wykaza�y,��
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"e� d�ugotrwa�e� stosowanie� BDZ� nie� zmienia� st!"enia� leku� w� osoczu� i� korze� mózgu,�

wskazuj c,� "e� u� pod�o"a� rozwoju� tolerancji� na� dzia�anie� BDZ� le" � mechanizmy�

farmakodynamiczne,� nie� w�a%ciwo%ci� farmakokinetyczne� leków� [Greenblatt� i� Shader,�

1986;�Fernandes�i�wsp.,1996;�Ferreri�i�wsp.,�2015].�

Poniewa"� wi!kszo%&� efektów� farmakologicznych� BDZ� jest� %ci%le� zwi zana� z� wp�ywem��

na� receptor� GABAA,� sugeruje� si!,� "e� rozwój� tolerancji� na� dzia�anie� BDZ� mo"e�wynika&��

ze� zmian� adaptacyjnych� tych� receptorów,� co� sprawia,� "e� staj � si!� one� mniej� wra"liwe��

na�dzia�anie�pozytywnych�modulatorów�[Gravielle,�2016;�Vinkers�i�Olivier,�2012;�Wafford�

2005].� Pocz tkowo� wskazywano,� "e� podstawowym� mechanizmem� le" cym� u� podstaw�

rozwoju�tolerancji�na�BDZ�jest�redukcja�liczby�miejsc�wi zania�BDZ�na�receptorach�GABAA,�

tzw.�regulacja�w�dó��(ang.�down-regulacja),�jako�nast!pstwo�przewlek�ego�podawania�tych�

substancji�[Rosenberg�i�Chiu,�1979;�Miller�i�wsp.,�1988].�Jednak�wyniki�przeprowadzonych�

w�kolejnych�latach�bada$�in�vivo�i�in�vitro�wykaza�y,�"e�nawet�po�przewlek�ym�podawaniu�

BDZ,�wiele�miejsc�wi zania� BDZ�na� receptorze�GABAA� nie� ulega� redukcji� [Ferreri� i�wsp.,�

2015;�Gallager�i�wsp.,�1984,�Impagnatiello�i�wsp.,�1996].�Wykazano,�"e�dopiero�podawanie�

bardzo�wysokich�dawek,�wielokrotnie�przewy"szaj cych� te,� stosowane�u� ludzi,�prowadzi�

do�down-regulacji�miejsc�wi zania�BDZ�u�szczurów�[Rosenberg�i�Chiu,�1979].�Sugeruje�si!�

wi!c,�"e�rozwój�tolerancji�na�dzia�anie�BDZ�nie�jest�nast!pstwem�zmniejszenia�ca�kowitej�

liczby� receptorów� GABAA,� ale� zmniejszenia� liczby� receptorów� na� powierzchni� komórki,�

spowodowany�przemieszczaniem�si!�receptorów�do�wn!trza�komórki,�czyli�internalizacj �

[Gravielle,� 2016,� 2018;� Vithlani� i� wsp.,� 2011].� Mechanizmy� wzrostu� internalizacji�

receptorów�GABAA�pod�wp�ywem�przewlek�ego�podawania�BDZ�nie�s �do�ko$ca�poznane.�

Wiadomo,� "e� proces� ten� jest� kontrolowany� przez� ró"ne� bia�ka� pozostaj ce� w� %cis�ym�

zwi zku�z�podjednostkami�receptora�GABAA�[Brandon�i�wsp.,�2002;�Gutiérrez�i�wsp.,�2014;�

Jacob�i�wsp.,�2008;�Kanematsu�i�wsp.,�2002].�Przewlek�e�podawanie�BDZ�mo"e�wywo�ywa&��

zmiany�w�aktywno%ci�tych�bia�ek,�i�w�ten�sposób�wp�ywa&�na�ich�internalizacj!.�Wykazano,�

w�badaniach�elektrofizjologicznych�przeprowadzonych�na�mysich�komórkach�hipokampa,�

"e� u� myszy� pozbawionych� genu� koduj cego� bia�ko� PRIP1� (ang.� phospholipase� C-related�

catalytically� inactive� protein�1),� które� uczestniczy�w�procesie� przemieszczania� receptora�

GABAA�mi!dzy� powierzchni � a� wn!trzem� komórki,� wyst!puje� zaburzenie� moduluj cego�

wp�ywu� BDZ� na� dzia�anie� GABA� [Kanematsu� i� wsp.,� 2006].� Obserwowano� równie",��

"e� przewlek�e� podawanie� lorazepamu� u� myszy� prowadzi� do� sekwestracji�receptorów�

GABAA�na�p!cherzykach�pokrytych�klatryn �(ryc.�5),�co�jest�przyczyn �zmniejszenia�liczby�

receptorów� na� powierzchni� komórki� [Tehranii� i� Barnes,� 1997].�W� badaniach� z� u"yciem�

metody�immunofluorescencyjnej�wykazano,�"e�ekspozycja�na�BDZ�powoduje�zmniejszenie�

liczby�receptorów�powierzchniowych�i�wzrost�receptorów�przemieszczonych�do�wn!trza�
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komórki� w� wyniku� pobudzenia� procesu� endocytozy,� jako� jednego� z� czynników�

odpowiedzialnych� za� internalizacj!� receptorów� GABAA� [Ali� i� Olsen,� 2001].� Poniewa"�

wiadomo,� "e� internalizacja� receptorów� GABAA� jest� kontrolowana� przez� fosforylacj!�

receptora,� sugeruje� si!� równie",� "e� tolerancja� na� dzia�anie� BDZ�mo"e�wynika&� ze� zmian��

w� procesach� fosforylacji� receptorów� GABAA.�Wykazano,� "e� d�ugotrwa�e� podawanie� BDZ�

prowadzi� do� zmian� aktywno%ci� ró"nych� kinaz� bia�kowych,� co� prowadzi� do� zmian��

w�fosforylacji�receptorów�GABAA�[Comenencia-Ortiz�i�wsp.,�2014;�McDonald�i�Moss,�1994].��

Istniej � równie"� dane,� "e� przewlek�e� podawanie� BDZ� wywo�uje� proces� �rozprz!gania��

(ang.�uncoupling)�miejsc� interakcji� GABA/BDZ,� czyli� hamowania� allosterycznej� interakcji�

pomi!dzy� GABA� i� miejscami� wi zania� BDZ.� Zjawisko� to� prowadzi� do� zmniejszenia�

nasilaj cego� wp�ywu� BDZ� na� dzia�anie� GABA� [Tietz� i� wsp.,� 1999]� i� zahamowania�

wywo�anego�przez�GABA�nap�ywu�jonów�Cl-�do�wn!trza�komórki�[Marley�i�Gallager,�1989].�

Poniewa"�wiadomo,� "e� ekspresja� i� trwa�o%&� receptorów�GABAA� na�powierzchni� komórki�

jest�wa"nym�czynnikiem�determinuj cym�si�!�hamowania�synaptycznego,�podejrzewa�si!,�

"e�przyczyn �zjawiska��rozprz!gania��wywo�anego�przez�d�ugotrwa�e�podawanie�BDZ�jest�

opisany� wy"ej� wzrost� internalizacji� receptorów� GABAA� [Gravielle� 2016,� 2018;� Tehrani��

i�Barnes�1997].�Mechanizmy�le" ce�u�pod�o"a��rozprz!gania��mog �by&�równie"�wynikiem�

potranslacyjnej� modyfikacji� receptorów� GABAA,� na� przyk�ad� wspomnianej� fosforylacji�

receptora�GABAA,�która�odgrywa�istotn �rol!�w�regulacji�aktywno%ci�kana�u�chlorkowego��

i�wra"liwo%ci�receptorów�na�ró"ne�modulatory�[Comenencia-Ortiz�i�wsp.,�2014].��

Wiele� bada$�wskazuje� równie"� na� zmiany�w� poziomie� ró"nych� podjednostek� receptora�

GABAA� rozwijaj ce� si!� pod� wp�ywem� d�ugotrwa�ego� podawania� BDZ� u� gryzoni.�

Najwyra#niejszym� efektem� jest� down-regulacja� podjednostki� '1� i� *<� w� obszarach� kory�

mózgu� i� hipokampa� [Impagnatiello� i� wsp.,� 1996]� oraz� down-regulacja� podjednostki� +2��

w� korze� mózgu� [Holt� iwsp.,� 1996].� Co� wi!cej,� zaobserwowano� siln � up-regulacj �

podjednostki�'4� receptora�GABAA�w�korze�mózgu� szczurów� [Holt� i�wsp.,� 1996].� Zmiany�

�te� s � jednak� jako%ciowo� niewielkie� i� krótkotrwa�e.� Nie�mog � one� t�umaczy&� rozwoju�

tolerancji,�uzale"nienia�i�wyst pienia�objawow�odstawiennych�po�przewlek�ym�podawaniu�

BDZ,�ale�mog �cz!%ciowo�uczestniczy&�w�mechanizmach� le" cych�u�podstaw�tych�zjawisk�

[za�Gravielle�2016;�Uusi-Oukari�i�Korpi�2010; Vinkers�i�Olivier,�2012].��

Mo�liwe� zmiany� neuroadaptacyjne� receptorów� GABAA� pod� wp ywem� przewlek ego�

podawania�BDZ�przedstawiono�w�tabeli�1�i�na�ryc.�5.�

�
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Zmiany�w�budowie�i�funkcji�

receptorów�GABAA�
Przewlek�a�ekspozycja�na�BDZ�

1.�Regulacja�receptorów��w�dó ���

����(ang.�down-regulation)�

+ 

(Rosenberg�i�Chiu,�1979;�Miller�i�wsp.,�1988) 

��
(Ferreri�i�wsp.,�2015;�Gallager�i�wsp.,�1984;��

Impagnatiello�i�wsp.,�1996;)�

2.�Internalizacja� +�
(Ali�i�Olsen,�2001;�Tehrani�i�Barnes,�1997)�

3.��Rozprz!ganie��(ang.�uncoupling)� +�
(Bateson,�2002;�Gravielle,�2016;�Vinkers�i�Olivier,�2012)�

4.�Posttranslacyjne�modyfikacje��

����(fosforylacja�bia ek)�
+�

(Ferreri�i�wsp.,�2015)�

5.�Zmiana�w�poziomie�podjednostek� +�
(Bateson,�2002;�Ferreri�i�wsp.,�2015;�Vinkers�i�Olivier,�2012)�

�

Tab.�1.�Sugerowane�w�pi"miennictwie�zmiany�adaptacyjne�w�budowie�i�funkcji�receptorów�GABAA�

zachodz#ce�pod�wp ywem�przewlek ej�ekspozycji�na�BDZ��[zmodyfikowano�za�Gravielle,�2018].�

�

�

Ryc.�5.� Zmiany� zachodz#ce� w� funkcji� receptorów�GABAA�pod�wp ywem� przewlek ego� podawania�

��������������BDZ� (wzrost� internalizacji� receptora,� zmiana�stanu� fosforylacji� receptora� i� �� rozprz!ganie��

��������������interakcji�miejsc�wi#zania�GABA/BDZ)[zmodyfikowano�za�Gravielle,�2016].�
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Z�drugiej� strony,� liczne� badania�wskazuj#�na� to,� �e�w� trakcie� d ugotrwa ego� stosowania�

BDZ,�zachodz#�zmiany�w�drugorz!dnych�systemach�przeka$nikowych�zale�nych�od�GABA,�

w�celu�utrzymania�aktywno"ci�neuroprzeka$ników�pobudzaj#cych.�Wykazano,��e�rozwój�

tolerancji� na� dzia anie� diazepamu� jest� zwi#zany� ze� wzrostem� ekspresji� mRNA� dla�

podjednostek�NR1� i�NR2B� receptorów�NMDA�w�korze�mózgu�u� szczurów� [Tsuda� i�wsp,�

1998;� Perez� i� wsp.,� 2003],� a�  #czne� podawanie� antagonisty� receptora� NMDA� �� MK-801�

chroni� przed� obserwowanymi� zmianami� behawioralnymi� i� molekularnymi� [Almiron��

i�wsp.,�2004].�Przeciwnie,�obserwowano,��e�podawanie�flurazepamu�powodowa o�spadek�

ekspresji� podjednostki� NR2B� receptorów� NMDA,� przy� niezmienionej� ca kowitej� liczbie�

receptorów� NMDA� [Van� Sickle� i� wsp.,� 2002].� Natomiast� przewlek a� ekspozycja� na�

lorazepam�nie�mia a�wp ywu�na�wra�liwo"%�i�g!sto"%�receptorów�NMDA,�ale�powodowa a�

wzrost� uwalniania� glutaminianu�w� hipokampie� [Bonavita� i� wsp.,� 2003].�Te� ró�norodne�

wyniki� bada&,� jakkolwiek� wskazuj#� na� wyra$ne� zmiany� adaptacyjne� w� uk adzie�

glutaminianergicznym�pod�wp ywem�przewlek ego�podawania�BDZ,� sugeruj#�mo�liwo"%�

indukowania� ró�nych� zmian� neuroadaptacyjnych� pod� wp ywem� ró�nych� pochodnych��

z�grupy�BDZ.�

Bior#c� pod� uwage� dane,� wskazuj#ce� na� zaanga�owanie� neuroprzeka$nictwa�

serotoninergicznego� [Yan,� 2002],� dopaminergicznego� [Wang� i� wsp.,� 2002]��

i� cholinergicznego� [Pitler� i� Alger,� 1992] w� modulacj�� funkcji� receptora� GABAA,���

nie�wyklucza�si��równie��udzia!u�tych�uk!adów�neuroprzeka"nikowych�w�mechanizmach�

le�#cych�u�podstaw�rozwoju�tolerancji�na�dzia!nie�BDZ.��

Objawy�kliniczne�i�mechanizmy,�le��ce�u�podstaw�rozwoju�uzale�nienia�od��BDZ�

Obecnie�wiadomo,��e�d!ugotrwa!e�przyjmowanie�BDZ�prowadzi�do�rozwoju�uzale�nienia.�

Wiele� bada$� klinicznych� dowodzi,� �e� przy� nag!ym� odstawieniu� d!ugotrwale�

przyjmowanych� BDZ� pojawiaj#� si�� charakterystyczne� dla� zale�no%ci� fizycznej� objawy�

odstawienne,� manifestuj#ce� si�� szerokim� spektrum� objawów:� niepokojem,� l�kiem,�

dra�liwo%ci#,�bezsenno%ci#,�sztywno%ci#�mi�%ni,�zaburzeniami�równowagi,�upo%ledzeniem�

funkcji� poznawczych,� zaburzeniami� psychotycznymi� oraz� uogólnionymi� napadami�

padaczkowymi.� Oprócz� tego� mog#� wyst#pi&� objawy� grypopodobne,� dysforia,� dr�enie,�

pocenie,�nudno%ci�i/lub�chwiejno%&�emocjonalna.��Niektóre�z�tych�objawów�s#�takie�same,�

jak� objawy� towarzysz#ce� schorzeniom,� które� by!y� przyczyn#� rozpocz�cia� terapii� BDZ��

(np.�l�k,�zaburzenia�snu)[Petursson,�1994].�

Potencja!� uzale�niaj#cy� poszczególnych� BDZ� jest� ró�ny,� z� zale�no%ci� od� w!a%ciwo%ci�

farmakokinetycznych�BDZ.��Najwi�kszy�potencja!�uzale�niaj#cy�posiadaj#�silnie�dzia!aj#ce�
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BDZ�o�krótkim�okresie�pó!trwania,�najs!abszy�BDZ�o�ma!ej�sile�i�d!ugim�okresie�pó!trwania�

Podobnie� czas� po� jakim� pojawiaj#� si�� objawy� zespo!u� abstynencyjnego� po� odstawieniu�

BDZ� zale�y� od� czasu� i� si!y� dzia!ania� farmakologicznego.� W� przypadku� preparatów�

krótkodzia!aj#cych� (alprazolam,� lorazepam)� symptomy�pojawiaj#� si�� zwykle� 1�3�dni� po�

odstawieniu,� natomiast� w� przypadku� preparatów� d!ugodzia!aj#cych� (diazepam,�

klorazepat)�jest�to�okres�5�10�dni�po�odstawieniu�BDZ�[Mihic�i�Harris,�2011;�Woods�i�wsp.,�

1992].�

Problem�uzale�nienia,� a� tak�e�nadu�ywania�BDZ�pojawia� si��przede�wszystkim,�gdy� leki�

za�ywane� s#� niew!a%ciwie,� bez� wskaza$� lekarskich� i� z� nielegalnych� "róde!,� ale� równie��

przy�prawid!owym�post�powaniu,�zw!aszcza,�gdy�stosowane�s#�przez�d!u�szy�czas�[Brett��

i� Murnion,� 2015;� Fraser,� 1998;� Woods� i� wsp.,� 1992].� Wielu� autorów� zajmuj#cych� si��

tematyk#� uzale�nie$� uwa�a� nadu�ywanie� i� uzale�nienie� od� BDZ� za� drugi� najwi�kszy�

problem�po�alkoholizmie,�a�ryzyko�rozwini�cia�si��na!ogu�w�czasie�stosowania� tej�grupy�

leków� za� podobne� do� ryzyka� uzale�nienia� od� opioidów� lub� barbituranów.� Osoby�

uzale�nione�przyjmuj#�BDZ�nie�tylko�ze�wzgl�du�na�ich�typowy�profil�dzia!ania,�ale�tak�e�

w�celu�wzmocnienia�efektu�innych�substancji�uzale�niaj#cych�[Darke�i�wsp,�1995;�Gudin��

i�wsp.,�2013;�Ross�i�Darke,�2000;�Woods�i�wsp.,�1992]�

Pojawiaj#ce� si�� w� ostatnich� latach� dane�wyra"nie� wskazuj#,� �e� BDZ� posiadaj#� równie��

dzia!anie� wzmacniaj#ce� [Engin� i� wsp.,� 2014].� Wykazano� dzia!anie� diazepamu��

i�midazolamu�w�te%cie�samopodawania�[Tan�i�wsp.,�2010],�a�wcze%niej�tak�e�w�te%cie�CPP�

[Spyraki� i� wsp.,� 1985].� Poniewa�� testy� te� umo�liwiaj#� ocen�� dzia!a$� nagradzajacych�

mo�na� przypuszcza&,� �e� osoby� uzale�nione� si�gaj#� po� te� substancje� nie� tylko� w� celu�

z!agodzenia� negatywnych� objawów� odstawiennych,� ale� tak�e� z� powodu� wywo!ywania�

przyjemnego�efektu�po�ich�podaniu.�

Mechanizm� dzia!ania� uzale�niaj#cego� BDZ� zwi#zany� jest� z� aktywacj#� mezolimbicznego�

uk!adu�dopaminergicznego.�Wiadomo,� �e� receptory�zawieraj#ce�podjednostk��a1�w�VTA,�

wp!ywaj#� hamuj#co� na� GABA-ergiczne� neurony� wstawkowe,� które� s#� odpowiedzialne��

za� kontrol�� neuroprzeka"nictwa� dopaminergicznego.� W� rezultacie,� BDZ,� w� sposób�

po%redni,� prowadz#� do� zwi�kszenia� poziomu�dopaminy,� jak� pokazano�na� ryc.� 6.�Chocia��

wiod#ce�znaczenie�w�dzia!aniu�uzale�niaj#cym�BDZ�odgrywa�podjednostka�a1� �receptora�

GABAA,� nie�wyklucza� si��równie��udzia!u�podjednostki�a2� � i�a3�w� rozwoju� �uzale�nienia��

od�BDZ�[Shinday�i�wsp.,�2013;�Tan�i�wsp.,�2010].�Poniewa��wiadomo,��e�uzale�nienie�jest�

%ci%le� zwi#zane� z� rozwojem� tolerancji,� sugeruje� si�,� �e� � u�pod!o�a� rozwoju� uzale�nienia��

od� BDZ� le�#,� opisane�wcze%niej� zmiany� na� poziomie�molekularnym� rozwijaj#ce� si�� jako�
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nast�pstwo� zmian� neuroadaptacyjnych� po� przewlek!ym� podawaniu� tych� substancji�

[Allison�i�Pratt,�2003;�Impagnatiello�i�wsp.,�1996;�Tan�i�wsp.,�2010;�2011].�

�

Ryc.�6.� Schemat�przedstawiajacy�mechanizm�dzia!ania� BDZ�w�VTA.�a)� Neurony� dopaminergiczne�

(DA)�otrzymuj#�miejscowe�projekcje�hamuj#cego�interneuronu�GABA�i�wysy!aj#�projekcje�do�NAc.�

Interneurony� wykazuj#� ekspresj�� receptorów� GABAA� zawieraj#cych� podjednostk�� a1,� neurony�

dopaminergiczne� wykazuj#� ekspresj�� receptorów� GABAA� zawieraj#cych� inne� podjednostki,� takie�

jak�a3.�b)�BDZ�wi#�#�si��z�receptorami�GABAA�na�neuronach�dopaminergicznych�i�interneuronach�

GABA-ergicznych� w� VTA,� jednak�wp!yw� na� interneurony� GABAergiczne� jest� znacznie� silniejszy,�

Nasilenie� dzia!ania� hamuj#cego� prowadzi� do� hiperpolaryzacji� oraz� zmniejszenia� ich� aktywno%ci.��

W� wyniku� tego� dzia!ania� nastepuje� odhamowanie� neuronów� dopaminergicznych� i� zwi�kszenie�

uwalniania�dopaminy�w�brzusznym��pr#�kowiu�(ventral�striatum)�[Tan�i�wsp.,�2011].�

�
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4.3.2.�Cel�naukowy�bada��przedstawionych�w�pracach�zg�oszonych�do�post�powania�

�������������habilitacyjnego�

Pomimo� post�pu� nauk� medycznych� i� farmaceutycznych� uzale�nienie� od� substancji�

psychoaktywnych� w� dalszym� ci gu� stanowi� ogromny� problem� terapeutyczny.� W� tym�

kontek!cie�s"usznym�jest�podj�cie�bada#,�które�przyczyni"yby�si��do�g"�bszego�poznania�

mechanizmów,� le� cych� u� pod"o�a� uzale�nienia,� a� w� perspektywie� do� opracowania�

skutecznych�strategii�leczenia�uzale�nie#�lekowych.��

Bior c� pod� uwag�� przedstawion � we� wprowadzeniu� do� tematyki� badawczej�

wspó"zale�no!$� mi�dzy� uk"adem� glutaminianergicznym� i/lub� NO� a� neurotransmisj �

GABA-ergiczn � w� OUN,� podj�"am� badania,� których� g ównym� celem� by o� zbadanie�

zaanga!owania� szlaku�NO:cGMP� i� uk adu� glutaminianergicznego�w�procesy� le!"ce��

u�podstaw�uzale!nienia�od�BDZ.���

W� zwi zku� z� powy�szym,� przeprowadzi"am� szereg� � bada#� behawioralnych� u� zwierz t�

do!wiadczalnych,�obejmuj cych:��

1. Ocen��wp ywu�modulatorów�szlaku�NO:cGMP�na�rozwój�tolerancji�na�zaburzenia�

koordynacji� ruchowej� i� dzia anie� sedatywne� po� przewlek ym� podawaniu�

diazepamu�u�myszy��

2. Opracowanie�skutecznej�procedury�rozwoju�tolerancji�na�dzia anie�zaburzaj"ce�

koordynacj��ruchow"�i��dzia anie�sedatywne�flunitrazepamu�u�myszy��

3. Ocen��wp ywu�modulatorów�szlaku�NO:cGMP�na�rozwój�tolerancji�na�zaburzenia�

koordynacji�ruchowej�po�przewlek ym�podawaniu�flunitrazepamu�u�myszy��

4. Ocen��wp ywu�antagonistów�receptorów�NMDA�na�rozwój�i�ekspresj��tolerancji�

na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej� po� przewlek ym� podawaniu� diazepamu��

u�myszy��

5. Badanie�wp ywu�modulatorów� szlaku�NO:cGMP�oraz� antagonistów� receptorów�

NMDA�na� sensytyzacj��na� objawy� odstawienne� po� przewlek ym,� przerywanym�

podawaniu�diazepamu�u�myszy.��

6. Ocen��wp ywu�modulatorów�szlaku�NO:cGMP�na�zaburzenia�pami�ci�wywo ane�

podaniem�BDZ�(diazepamu�i�flunitrazepamu)�u�szczurów.��

Podj�cie�prezentowanych�bada#�jest�tym�bardziej��celowe,��e�istniej �wiarygodne�dowody,�

które� wskazuj � na� mo�liwo!$� wykorzystania� zarówno� zwi zków� moduluj cych� szlak�

NO:cGMP,� jak� i� hamuj cych� aktywno!$� uk"adu� glutminianergicznego� w� terapii� wielu�

chorób�[Fraisse�i�Wessel,�2010;�Hollas�i�wsp.,�2018;�Rogawski�i�Weng,�2003].��
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Ze� zwi zków,� których� mechanizm� dzia"ania� jest� !ci!le� zwi zany� ze� szlakiem� NO:cGMP,�

niepodwa�aln �skuteczno!ci �w�lecznictwie�okaza"y�si��donory�NO���nitraty�organiczne���

powszechnie�stosowane�w�terapii�choroby�niedokrwiennej�serca.�Reprezentuj ca�t��grup��

leków� �� nitrogliceryna� i� inne� -� � diazotan� izosorbidu,� monoazotan� izosorbidu� czy�

tetraazotan� pentaerytrytolu� nale� � do� proleków.� Po� podaniu� ulegaj � biotransformacji��

do� S-nitrozotiolu,� który� jest� bezpo!rednim� donorem� NO.� G"ówne,� korzystne� dzia"anie�

hemodynamiczne�nitratów�w�chorobie�wie#cowej� zwi zane� jest�z�rozszerzeniem�naczy#�

�ylnych� kr �enia� obwodowego� i� nast�pczym� spadkiem� obci �enia� wst�pnego� serca.�

Podobne� dzia"anie� wykazuje� molsydomina,� zalecana� w� okresie� wieczornej� przerwy��

w�podawaniu�nitratów�w�chorobie�niedokrwiennej�serca�[Jawie#,�2012].�Oprócz�donorów�

NO,�terapeutyczne�zastosowanie�posiada�sam�NO,�który�podawany�jest�wziewnie�w�terapii�

nadci!nienia� p"ucnego� (zw"aszcza� u� dzieci).� W� tej� postaci� NO� jest� wch"aniany��

z� p�cherzyków� przez� t�tniczki� p"ucne,� powoduj c� ich� rozszerzenie� i� spadek� oporu�

p"ucnego� "o�yska� naczyniowego,� bez�wywo"ywania� �wp"ywu� ogólnoustrojowego.� Z� tego�

wzgl�du� jest� bezpiecznym� lekiem� do� stosowania� nawet� u� noworodków��

np.� w� noworodkowym� pierwotnym� nadci!nieniu� p"ucnym� [Fraisse� i� Wessel,� 2010].�

Szerokim� zastosowaniem� w� lecznictwie� charakteryzuj � si�� równie�� inne� modulatory�

szlaku� NO:cGMP� -� inhibitory� PDE5,� które� nasilaj � biologiczn � aktywno!$� NO� poprzez�

zwi�kszenie� st��enia� cGMP.� S � one� skuteczne� w� terapii� zaburze#� erekcji� (sildenafil,�

wardenafil,�tadalafil)�[Ventimiglia�i�wsp.,�2016],�a�tak�e�w�leczeniu�nadci!nienia�p"ucnego�

u� doros"ych� (sildenafil),� jako� alternatywa� dla� wziewnego� NO� [Fraisse� i� Wessel,� 2010].�

Warto� równie�� zauwa�y$,� �e� pojawiaj ce� si�� w� ostatnich� latach� doniesienia� wskazuj ��

na� mo�liwo!$� zastosowania� terapeutycznego� inhibitorów� NOS� w� ró�nych� zaburzeniach�

sercowo-naczyniowych,� dermatologicznych,� onkologicznych,� a� tak�e� neurologicznych�

[Banach�i�wsp.,�2011;�Hollas�i�wsp.,�2018;�London�i�wsp.,�1995;�Wong��i��Lerner,�2015].�

Podobnie,� zwi zki� hamuj ce� neuroprzeka�nictwo� glutaminianergiczne,� szczególnie�

antagoni!ci�receptorów�NMDA,�posiadaj ��udokumentowany�efekt��w�terapii�chorób�OUN.�

Memantyna� (1-amino-3,5-dwumetyloadamantyna),� niekompetytywny� antagonista�

receptora�NMDA,�znalaz"a�zastosowanie�w�leczeniu�chorób�neurodegeneracyjnych�uk"adu�

nerwowego,� w� tym� choroby� Alzheimera� [Rogawski� i� Wenk,� 2003].� Równie�� ketamina,��

antagonista� o� wy�szym� powinowactwie� do� receptora� NMDA� [Glasgow� i� wsp.,� 2017],��

jest� znanym� lekiem� stosowanym� jako� !rodek� znieczulaj cy� do� krótkich� zabiegów�

diagnostycznych� i� chirurgicznych,� oraz� jako� wprowadzenie� do� znieczulenia� ogólnego�

przed�zastosowaniem�innych�!rodków�znieczulaj cych�[Madhuri�i�wsp.,�2014].�Co�wi�cej,�

w� ostatnich� latach� sugeruje� si�� równie�� skuteczno!$� antagonistów� receptora� NMDA��

w� leczeniu� depresji� (ketamina)� [Murrough� i� wsp.,� 2014]� i� choroby� afektywnej�
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dwubiegunowej� (memantyna)� [Rybakowski,� 2013].� Ponadto,� w� badaniach�

przedklinicznych�wykazano,��e�zahamowanie�neuroprzeka%nictwa�glutaminianergicznego�

os"abia� rozwój� tolerancji� na� przeciwbólowe� dzia"anie� opioidów,� hamuje� ekspresj��

objawów� abstynencji� po� przewlek"ym� podawaniu� morfiny� [Majeed� i� wsp.,� 1994]� oraz�

hamuje� rozwój� tolerancji� na� dzia"anie� etanolu� [Khanna� i� wsp.,� 2002],� co� znalaz"o�

odzwierciedlenie�w�próbach�terapii�uzale�nie#�[Bisaga�i�wsp.,�2001;��Jones�i�wsp.,�2018].�

Tematyka,� któr � podj�"am� w� przedstawionych� badaniach,� ma� zatem� nie� tylko� istotny�

aspekt� poznawczy,� dostarczaj cy� cennych� informacji� na� temat�mechanizmów� bior cych�

udzia"�w�powstawaniu�uzale�nienia�od�BDZ,�lecz�tak�e�praktyczny.�Uzyskane�wyniki�bada#�

otwieraj � perspektyw�� opracowania� nowych� strategii� terapeutycznych� w� leczeniu�

uzale�nie#,�a�tak�e�mo�liwo!$�zmniejszenia�ryzyka�dzia"a#�niepo� danych�po�stosowaniu�

BDZ.��

4.3.3.�Metodyka� bada#� przedstawionych� w� pracach� zg oszonych� do� post�powania�

��������������habilitacyjnego�

Zwierz�ta�do!wiadczalne:�

Ø Mysz�domowa�(Mus�musculus),�stado�Swiss,�samce�

Ø Szczur�w�drowny�(Rattus�norvegicus�),�stado�Wistar,�samce�

Testy�behawioralne:�

Ø test�ruchomego�pr�ta�obrotowego�(ang.�rota-rod�test)�i�test�komina�(ang.�chimney�

test):�ocena�zaburze �koordynacji�ruchowej�[Vogel,�2002].�

Ø pomiar� aktywno!ci� lokomotorycznej� (aktymetry):� ocena� dzia"ania� sedatywnego�

[Vogel,�2002].�

Ø test�rozpoznawania�nowego�obiektu���(ang.�novel�object�recognition���NOR):��ocena�

zaburze��pami�ci�[Bertaina-Anglade�i�wsp.,�2006;�Ennaceur�i�Delacour,�1988].��

Ø model�drgawek�pentetrazolowych:�ocena�objawów�odstawiennych� [Rho� i�Sankar,�

1999]�

Wszystkie�eksperymenty�zosta"y�przeprowadzone�za�zgod��Lokalnej�Komisji�Etycznej.�

�

Substancje�zastosowane�w�badaniach:��

Do� bada�� wybra"am� 2� zwi�zki� reprezentuj�ce� grup�� pochodnych� BDZ.� Pierwszy,��

diazepam,� jest� lekiem�stosowanym�bardzo�cz�sto�w�praktyce�klinicznej,�m.in.�w� leczeniu�

zaburze�� l�kowych,� do� przerywania� napadu� padaczkowego,� "agodzenia� zespo"u�
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abstynencyjnego� poalkoholowego� oraz� przy� wprowadzeniu� do� znieczulenia� ogólnego�

[Mihic� i� Harris� 2011].� Drugi,� flunitrazepam,� wykazuje� 10-krotnie� silniejsze� dzia"anie�

uspokajaj�ce� od� diazepamu,� a� poza� oszo"omieniem,� dezorientacj�� i� senno�ci��wywo"uje�

równie$�wyra%ne� zaburzenia� pami�ci.� Te�w"a�ciwo�ci� spowodowa"y,� $e� od� pocz�tku� lat�

90-tych�flunitrazepam�jest�wykorzystywany�w�celach�przest�pczych�g"ównie�z�zamiarem�

dokonania�gwa"tu�i�zalicza�si��go�do�narkotyków,�które�w�pi�miennictwie�angloj�zycznym�

okre�la� si�� mianem� �the� date-rape� drugs�� [Gahlinger,� 2004].� Flunitrazepam,� wcze�niej�

stosowany� jako� lek� nasenny,� zosta"� obecnie� zaklasyfikowany� jako� substancja� o� du$ym�

potencjale�nadu$ycia�i�braku�zastosowa��medycznych,�i�w�wielu�krajach�zosta"�wycofany��

z�lecznictwa�[Mihic�i�Harris�2011].�

Do�os"abiania�aktywno�ci�uk"adu�glutaminianergicznego�stosowa"am�niekompetytywnych�

antagonistów� receptorów� NMDA� �� memantyn�� i� ketamin�.� Natomiast,� w� celu�

modulowania�szlaku�NO:cGMP�u$ywa"am��nieselektywne�inhibitory�NOS�-�ester�metylowy�

NG� �nitro-L-argininy� (L-NAME),� � NG� �nitro-L-arginin�� (L-NOARG),� selektywny� inhibitor�

nNOS���7-nitroindazol�(7-NI),�endogenny�prekursor�NO���L-arginin�,�inhibitor�sGC���b"�kit�

metylenowy��oraz��inhibitor�PDE5���sildenafil�(Ryc.�7).�

�

�

Ryc.�7.�Substancje� zastosowane� w� badaniach� � przedstawionych� w� pracach� zg"oszonych��

��������������do� post�powania� habilitacyjnego� oraz� miejsca� modulowania� szlaku� NO:cGMP��

��������������i�uk"adu�glutaminianergicznego.�

�
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4.3.4.�Opis�poszczególnych�prac�wchodz�cych�w�sk�ad�osi�gni�cia�naukowego�wraz�
�������������z�omówieniem�wyników�

Ze�wzgl�du�na�spójno��� tematyczn��podj�tych�bada�� stanowi�cych�podstaw��habilitacji,�

opis�poszczególnych�prac,�wchodz�cych�w�sk ad�osi�gni�cia�naukowego�zosta �podzielony�

na�4�cz��ci,�niezale!nie�od�daty�publikacji�wyników�bada�.�

Pierwsza� cz���� (1),� na� któr�� sk adaj�� si�� prace� M1,� M2,� M3� i� M4� dotyczy� oceny�

zaanga!owania� szlaku� NO:cGMP� w� proces� tolerancji� wywo anej� podawaniem� BDZ��

i�obejmuje�eksperymenty:�

1.1.�ocen��wp ywu�modulatorów�szlaku�NO:cGMP�na� tolerancj��na�dzia anie�zaburzaj�ce�

���������koordynacj�� ruchow�� i� na� dzia anie� sedatywne� po� przewlek ym� podawaniu�

���������diazepamu�u�myszy�(M1;�M2).���

1.2.�opracowanie� procedury� rozwoju� tolerancji� na� dzia anie� zaburzaj�ce� koordynacj��

����������ruchow���i�dzia anie�sedatywne�flunitrazepamu�(M3).�

1.3.�ocen�� wp ywu� modulatorów� szlaku� NO:cGMP� na� rozwój� tolerancji� na� zaburzenia��

��������koordynacji�ruchowej�po�przewlek ym�podawaniu�flunitrazepamu�u�myszy�(M4).�

Druga� cz����(2)� dotyczy� oceny� wp ywu� antagonistów� receptorów� NMDA:� ketaminy��

i� memantyny� na� rozwój� i� ekspresj�� tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej��

po�przewlek ym�podawaniu��diazepamu�u�myszy�(M5).��

Trzecia� cz���� (3)� obejmuje� eksperymenty,�w� których� ocenia am�wp yw� �modulatorów�

szlaku� NO:cGMP� oraz� antagonistów� receptorów� NMDA� na� sensytyzacj�� na� objawy�

odstawienne�po�przewlek ym,�przerywanym�podawaniu�diazepamu�u�myszy�(M6),�

Czwarta�cz����(4)�wyników�bada�,�dotyczy�oceny�zaburze��pami�ci�wywo anej�podaniem�

BDZ�i�obejmuje�eksperymenty,�w�których�bada am�wp yw�modulatorów�szlaku�NO:cGMP�

na� zaburzenia� pami�ci� wywo ane� podaniem� diazepamu� i� flunitrazepamu� w� NOR��

u�szczurów�(M7).���

Ad.1.1.� Pierwsze� eksperymenty� zawarte� w� pracach� wchodz�cych� w� sk ad� osi�gni�cia�

naukowego� dotyczy y� oceny� wp�ywu� modulatorów� szlaku� NO:cGMP� na� rozwój�

tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej� i� dzia�anie� sedatywne��

po�przewlek�ym�podawaniu�diazepamu�u�myszy� (M1;�M2).� �Tolerancj�� na� dzia anie�

zaburzaj�ce� koordynacj�� ruchow�� indukowa am� podskórnym� (sc)� podawaniem�

diazepamu�w�dawce� 5�mg/kg� przez� 10� kolejnych�dni,� natomiast� tolerancj��na� dzia anie�

sedatywne� wywo ywa am� stosuj�c� sc� codziennie� przez� 10� dni� 2� dawki� diazepamu� ���
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10� mg/kg� rano� oraz� 5�mg/kg� wieczorem.� Ocen�� zaburze�� koordynacji� ruchowej�

przeprowadza am�w� testach� ruchomego� pr�ta� obrotowego� i�w� te�cie� komina�w�1.� i� 10.�

dniu� do�wiadczenia.� Natomiast� dzia anie� sedatywne� ocenia am� w� te�cie� ruchliwo�ci��

w�1.�i�9.�dniu�do�wiadczenia.�Modulatory�szlaku�NO:cGMP:�nieselektywne�inhibitory�NOS�-�

L-NAME,� � L-NOARG,� selektywny� inhibitor� nNOS� �� 7-NI,� endogenny� prekursor� NO� �� L-

arginina�oraz� �inhibitor�PDE5���sildenafil�podawane�by y�dootrzewnowo�(ip)�przewlekle,�

przed� ka!d�� iniekcj�� diazepamu� z�wyj�tkiem�ostatniego� dnia,�w� którym�podawano� sam�

diazepam.�

W�wyniku�przeprowadzonych�bada��wykaza am,�!e:�

ü �Inhibitory�syntazy�NO:�L-NAME�(50,�100�mg/kg),�L-NOARG�(10,�20�mg/kg)�i�7-NI�(10,�

20�mg/kg)�hamuj��rozwój� tolerancji�na�zaburzenia�koordynacji� ruchowej�wywo anej�

podawaniem�diazepamu�(5�mg/kg/dzie�;�10�dni)�(M1).��

ü L-arginina� (125,� 250� mg/kg),� endogenny� prekursor� NO,� nasila� rozwój� tolerancji��

na�zaburzenia�koordynacji�ruchowej�wywo anej�podawaniem�diazepamu�(M1).�

ü Sildenafil�(5,�10�mg/kg),�inhibitor�PDE5:��

§ nasila� rozwój� tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej� wywo anej�

podawaniem�diazepamu�(M2).��

§ nie�wp ywa�na�rozwój�tolerancji�na�dzia anie�sedatywne�diazepamu�(M2).��

Wyniki�bada�,�wskazuj�ce� na� udzia � szlaku�NO:cGMP�w� rozwoju� tolerancji� na� dzia anie�

zaburzajace� koordynacj�� ruchow�� po� przewlek ym� podawaniu� diazepamu� u� myszy��

zosta y�opublikowane�w�2�pracach:�

M1.�Sylwia� Talarek,� Joanna� Listos,� Sylwia� Fidecka.� Role� of� nitric� oxide� in� the�

���������development� of� tolerance� to� diazepam-induced� motor� impairment� in� mice� (2008).�

���������Pharmacol.�Rep.,60�(4),�475-482.�[IF=2.167]�

�

M2.�Sylwia� Talarek,� Jolanta� Orzelska,� Joanna� Listos,� Sylwia� Fidecka� (2010).� Effects� of�

���������sildenafil� treatment� on� the� development� of� tolerance� to� diazepam-induced� motor�

���������impairment�and�sedation�in�mice.�Pharmacol.�Rep.,�62�(4),�627-634.�[IF=2.5]�

�

Ad.�1.2.�Nast�pnie�podj� am�badania�w�celu�opracowania�procedury�rozwoju�tolerancji�

na� dzia�anie� zaburzaj�ce� koordynacj�� ruchow�� i� dzia�anie� sedatywne�

flunitrazepamu�(M3).�W�przeprowadzonych�eksperymentach�flunitrazepam�stosowa am�

w�dwóch�dawkach�(1�i��2�mg/kg),�ip�lub�sc,�przez�8�dni�(w�badaniach�z�u!yciem�testu�pr�ta�

obrotowego�i�testu�komina�do�oceny�zaburze��koordynacji�ruchowej)�oraz�przez�11�dni�(w�

badaniach�z�u!yciem�testu�aktywno�ci�lokomotorycznej�do�oceny�dzia ania�sedatywnego).��
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W�wyniku�przeprowadzonych�eksperymentów�wykaza am,�!e:�

ü Podawanie� flunitrazepamu� (1,� 2�mg/kg)�prze�8�dni�niezale!nie�od�drogi�podania� (ip��

i�sc),�prowadzi�do�rozwoju�tolerancji�na�dzia anie�zaburzaj�ce�koordynacj��ruchow�.�

ü Flunitrazepam�podany�jednorazowo�w�dawce�1�mg/kg�powoduje�paradoksalny�wzrost�

aktywno�ci�lokomotorycznej.�

ü Flunitrazepam� od� 2.� dnia� jego� podawania� zmniejsza� aktywno��� lokomotoryczn��

zwierz�t,�utrzymuj�c��si��do�11�dnia�podawania�tego�zwi�zku.�

ü �Nie�rozwija�si��tolerancja�na�efekt�sedatywny�flunitrazepamu�po�11�dniach�podawania�

zwi�zku.�

Uzyskane�wyniki�bada�,�zosta y�opublikowane�w�pracy:��

M3.�Sylwia� Talarek,� Jolanta� Orzelska,� Joanna� Listos,� Antonina� Mazur,� Sylwia� Fidecka�

���������(2013).� Effects� of� chronic� flunitrazepam� treatment� schedule� on� therapy-induced�

���������sedation�and�motor�impairment�in�mice.�Pharmacol.�Rep.,�65,�50-58.�[IF=2.165]�

�

Bior�c�pod�uwag��powy!sze�wyniki�bada�,�do�dalszych�eksperymentów�wybra am�dawk��

1mg/kg� flunitrazepamu� i� drog�� sc� podania� zwi�zku,� z�  �cznym� czasem� podawania�

trwaj�cym�8�dni.�

Ad.�1.3.��W�kolejnych�badaniach�przeprowadzi am�ocen��wp�ywu�modulatorów�szlaku�

NO:cGMP�na�rozwój�tolerancji�na�zaburzenia�koordynacji�ruchowej�po�przewlek�ym�

podawaniu� flunitrazepamu� u� myszy� (M4).� Tolerancj�� na� dzia anie� zaburzaj�ce�

koordynacj�� ruchow�� indukowa am� sc� podawaniem� flunitrazepamu� w� dawce� 1� mg/kg�

przez� 8� dni.� Ocen�� zaburze�� koordynacji� ruchowej� przeprowadza am� w� testach�

ruchomego� pr�ta� obrotowego� i� w� te�cie� komina,� 1.� i� 8.� dnia� do�wiadczenia.��

Do�modulowania�szlaku�NO:cGMP�stosowa am:�L-NAME,��7-NI,�L-arginin��oraz��sildenafil,�

które� podawa am� przed� ka!d�� iniekcj�� flunitrazepamu.� Ostaniego� dnia� eksperymentu�

zwierz�ta�otrzymywa y�tylko�flunitrazepam.��

W�wyniku�przeprowadzonych�bada��wykaza am,�!e��

ü Inhibitory� syntazy�NO,� zarówno�nieselektywny� -� L-NAME,� jak� i� selektywny� inhibitor�

nNOS� -� i� 7-NI� hamuj�� rozwój� tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej�

wywo anej�podawaniem�flunitrazepamu.��

ü L-arginina,�prekursor�NO�i�sildenafil,�inhibitor�PDE5,�nie�wp ywaj��na�rozwój�tolerancji�

na�zaburzenia�koordynacji�ruchowej�wywo anej�podawaniem�flunitrazepamu.��

Uzyskane�wyniki�bada���zosta y�opublikowane�w�pracy�o�zasi�gu�mi�dzynarodowym:��
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M4.�Sylwia� Talarek,� Joanna� Listos,� Jolanta� Orzelska,� Ma gorzata� Jakóbczuk,� Jolanta�

���������Kotli�ska,� Gra!yna� Bia a� (2017).� The� importance� of� � L-arginine:NO:cGMP� pathway� in�

���������tolerance�to�flunitrazepam�in�mice.�Neurotox.�Res.,��31�(2),�309-316.�[IF=3.186]�

�

Ad.2.� Bior�c� pod� uwag�� �cis �� zale!no��� mi�dzy� NO� a� uk adem� glutaminianergicznym,��

a� tak!e� znan�� wspó zale!no��� uk adu� glutaminianergicznego� i� GABAergicznego,�

przeprowadzi am� eksperymenty� dotycz�ce� oceny� wp�ywu� antagonistów� receptorów�

NMDA� na� rozwój� i� ekspresj�� tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej� po�

przewlek�ym� podawaniu� diazepamu� u� myszy� (M5).� Opieraj�c� si�� na� uzyskanej�

wcze�niej� procedurze� eksperymentalnej,� w� celu� wykazania� rozwoju� tolerancji��

na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej,� diazepam� podawano� w� dawce� 5� mg/kg,� sc,��

raz�dziennie�przez�10�kolejnych�dni.�Koordynacj��ruchow��zwierz�t� oceniano�w�1.� i� 10.�

dniu� do�wiadczenia,� kolejno� w� testach� pr�ta� obrotowego� i� komina.� Do� hamowania�

aktywno�ci� uk adu� glutaminianergicznego� wybra am� dwóch� niekompetytywnych�

antagonistów� receptorów�NMDA,�memantyn�� i� ketamin�.� Udzia �memantyny� i� ketaminy��

w� rozwoju� tolerancji� na� dzia anie� diazepamu� bada am� poprzez� podanie� tych� zwi�zków�

przed� ka!d�� iniekcj�� diazepamu,� z� wyj�tkiem� ostaniego� dnia� eksperymentu,� w� którym��

zwierz�ta� otrzymywa y� tylko� diazepam.� Natomiast� udzia � antagonistów� receptorów�

NMDA�w� ekspresji� tolerancji� na� dzia anie� diazepamu,�bada am� poprzez� podawanie� obu�

zwi�zków� przed� iniekcj�� diazepamu,� jedynie� ostatniego� dnia� eksperymentu.��

Do� do�wiadczenia� wybra am� takie� dawki� antagonistow� receptorów� NMDA,� które� nie�

wywo ywa y�zaburze��koordynacji�ruchowej�zwierz�t.�

W�wyniku�przeprowadzonych�bada��wykaza am,�!e:�

ü Memantyna�(5,�10�mg/kg),��niekompetytywny�antagonista�receptorów�NMDA,��hamuje�

rozwój� i� ekspresj�� tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej� wywo an��

podawaniem� diazepamu� (5� mg/kg/dzie�;� 10� dni).� Efekt� ten� by � wyra"nie�widoczny��

i�dawko-zale!ny�w�te�cie�pr�ta�obrotowego.�

ü Ketamina� (2.5,� 5�mg/kg),� niekompetytywny� � antagonista� receptorów�NMDA,�hamuje�

ekspresj�� i� nie� wp ywa� na� rozwój� tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej��

po�przewlek ym�podawaniu�diazepamu.�

Wyniki�zosta y�opublikowane�w�czasopi�mie:�

�M5.�Sylwia� Talarek,� Jolanta� Orzelska-Górka,� Joanna� Listos,� Anna� Serefko,� Ewa� Poleszak,�

����������Sylwia� Fidecka� (2016).� Effects� of� NMDA� antagonists� on� the� development� and�

����������expression� of� tolerance� to� diazepam-induced� motor� impairment� in� mice.� Pharmacol.�

����������Biochem.�Behav.,�142,�42-47.�[IF=2.748]�

�
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Na�podstawie�uzyskanych�w�pracach�M1-M5�wyników�bada��wysnu am�wniosek,�!e�szlak�

NO:cGMP� i� uk ad� glutaminianergiczny� mo!e� odgrywa�� wa!n�� rol�� w� procesie� tolerancji��

na� dzia anie� zaburzaj�ce�koordynacj�� ruchow��wywo an��przewlek ym�podawaniem�BDZ��

u�myszy.���

Ad.�3.� Nast�pnie� prowadzi am� badania� dotycz�ce� wp�ywu� modulatorów� szlaku�

NO:cGMP� oraz� antagonistów� receptorów� NMDA� na� sensytyzacj�� na� objawy�

odstawienne�po�przewlek�ym,�przerywanym�podawaniu�diazepamu�u�myszy�(M6).�

Wiadomo� z� pi�miennictwa,� !e� zespó � abstynencyjny� w� uzale!nieniu� od�BDZ� nie�ma� tak�

burzliwego� przebiegu,� jak� po� odstawieniu� alkoholu� czy� opioidów,� jednak� jego� objawy�

mog�� by�� uci��liwe� i� niepokoj�ce.� Zespó�� ten� u� ludzi� objawia� si�� l�kiem,� bezsenno ci���

i� zaburzeniami� sensorycznymi,� a� nag�e� odstawienie� du�ej� dawki� mo�e� wywo�a��

drastyczne� symptomy� w� postaci� drgawek� oraz� stanów� psychotycznych� [Rickels� i� wsp.,�

1990;� Woods� i� wsp.,� 1992].� U� zwierz�t,� po� odstawieniu� przewlekle� podawanych� BDZ�

obserwuje� si�� � l�k,� zwiekszenie� progu� drgawkowego� i� utrat�� masy� cia�a� [Ward� and�

Stephens,� 1998].� Najcz� ciej� spotykane� w� pi miennictwie� modele� badawcze� oceniaj��

objawy� odstawienie� po� przewlek�ym,� systematycznym� podawaniu� substancji�

uzale�niaj�cych,�nie�uwzgl�dniaj�c�sytuacji,��e�w�praktyce�osoby�uzale�nione�nara�one�s��

na� okresy� przerw�w� stosowaniu� tych� substancji,� np.�w� przypadku� braku�mo�liwo ci� jej�

zdobycia.� Opieraj�c� si�� na� doniesieniach� sugeruj�cych,� �e� ka�da� podejmowana� próba�

odstawienia� substancji� uzale�niaj�cej� jest� trudniejsza,� a� objawy� abstynencyjne�

gwa�towniejsze�od�tych�obserwowanych�w�czasie�pierwszej�próby�odstawienia�substancji�

[Ward�i�Stephens,�1998],�do�bada!�wybra�am�model�przewlek�ego,�jednak�przerywanego�

podawania� diazepamu.� Diazepam�w� dawce� 15�mg/kg� podawa�am� przez� 21� dni,� ale� po�

ka�dym� tygodniu� zastosowa�am� 2� przerwy� w� podawaniu� zwi�zku,� trwaj�ce� 72� godz.�

Model� ten� wydaje� si�� bardziej� odzwierciedla�� model� stosowania� substancji�

uzale�niaj�cych� u� ludzi.� Do� oceny� objawów� odstawiennych� wybra�am� model� drgawek�

pentetrazolowych�[Vogel,�2002].�W�wyniku�przeprowadzonych�bada!�wykaza�am,��e�taki�

cykl� podawania� diazepamu� wywo�uje� objawy� odstawienne,� w� postaci� drgawek�

klonicznych� i� tonicznych,� i� s�� one� bardziej� nasilone� ni�� w� przypadku� odstawienia�

diazepamu�po�przewlek�ym,�ale�nie�przerywanym�jego�podawaniu.�Potwierdza�to��rozwój�

sensytyzacji� na� objawy� odstawienne� u� zwierz�t.� W� dalszym� etapie,� w� celu� oceny�

zaanga�owania� szlaku� NO:cGMP� i� uk�adu� glutaminianergicznego� w� obserwowanych�

efektach,� zastosowa�am� odpowiednio� modulatory� szlaku� NO:cGMP� (L-NAME,� L-NOARG,��

7-NI,� b��kit�metylenowy,� L-arginina)� oraz� antagonistów� receptora� NMDA� ��memantyn���

i�ketamin�,�które�podawa�am�w�czasie�dwóch�przerw�w�podawaniu�diazepamu.�

�
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W�wyniku�przeprowadzonych�bada!�wykaza�am,��e�:�

ü Inhibitory� syntazy� NO:� L-NAME� (100,� 200� mg/kg),� i� 7-NI� (20,� 40� mg/kg)� oraz�

inhibitor�cyklazy�guanylanowej�-�b��kit�metylenowy�(5,�10�mg/kg)�hamuj��rozwój�

sensytyzacji� na� objawy� odstawienne� po� przewlek�ym,� przerywanym� podawaniu�

diazepamu�(15�mg/kg;�3x�7�dni).�

ü L-arginina� (250,� 500� mg/kg),� endogenny� prekursor� NO,� nie� wp�ywa� na� rozwój�

sensytyzacji�na�objawy�odstawienne.�

ü Antagoni ci� receptorów� NMDA� �� memantyna� (2.5,� 5� mg/kg)� i� ketamina� (2.5,� 5�

mg/kg)�hamuj��rozwój�sensytyzacji�na�objawy�odstawienne.�

Wyniki� bada!,� wskazuj�ce� na� wyra"ny� udzia�� szlaku� NO:cGMP� i� uk�adu�

glutaminianergicznego�w� rozwoju� sensytyzacji� na� objawy� odstawienne� po� przewlek�ym�

podawaniu�diazepamu�u�myszy�zosta�y�opublikowane�w�pracy:�

M6.�Sylwia� Talarek,� Joanna� Listos,� Jolanta� Orzelska-Górka,� Anna� Serefko,� Jolanta�

���������Kotli!ska� (2018).� NMDA� and� NO:cGMP� signaling� pathway� mediate� the� diazepam-�

���������induced�sensitization�to�withdrawal�signs�in�mice.�Neurotox.�Res.,�33,�2,�422-432.�[IF=3.186]��

�

Ad.4.� Opieraj�c� si�� o� pojawiaj�ce� si�� w� ostatnich� latach� dane,� przedstawione��

we� wprowadzeniu� do� tematyki� badawczej� [Nestler,� 2002]� potwierdzaj�ce� hipotez�,��

�e� uzale�nienie� rozpatrywa�� mo�na� jako� posta�� plastyczno ci� synaptycznej,� a� podobne�

mechanizmy�neuroadaptacyjne� i� szlaki� neuronalne� s�� zaanga�owane� zarówno�w� rozwój�

uzale�nie!,� jak� i� formowanie� si�� szlaków� pami�ciowych,� przeprowadzi�am�badania� nad�

udzia�em� szlaku� NO:cGMP� w� amnestycznych� efektach� BDZ.� Mia�y� one� na� celu� ocen��

wp�ywu�modulatorów�szlaku�NO:cGMP�na�zaburzenia�pami�ci�wywo�ane�podaniem�

BDZ�w�te�cie�NOR�u�szczurów�(M7).�Test�NOR�wykorzystuje�naturaln��zdolno���gryzoni�

do� poznawania� nowych�miejsc� i� przedmiotów� [Ennaceur� i� Delacour,� 1988].� � Zwierz ta��

z� !atwo�ci�� podchodz�� do� nowego,� ró"ni�cego� si � kszta!tem,� barw�,� materia!em�

wykonania�przedmiotu�i�badaj��go�za�pomoc��nosa�czy�przednich�!ap.�Test�NOR�jest� jest�

bardzo� dobrym� modelem� badaj�cym� pami �� krótkotrwa!�� i� dok!adniej� ni"� inne� testy�

behawioralne� odzwierciedla�warunki� testów� badania� pami ci� u� ludzi� [Bertaina-Anglade��

i� wsp.,� 2006].� Procedura� testu� NOR� u� szczurów,� opracowana� przez� Ennaceur�a��

i� Delacour�a,� [1988],�  zosta!a� po� raz� pierwszy� zaadaptowana� i� zmodyfikowana��

do� warunków� do�wiadczalnych� � (ilo��� iniekcji,� czas� podawania,� aparatura)� w� Katedrze��

i�Zak!adzie�Farmakologii�z�Farmakodynamik��przez�nasz�zespó!�badawczy.�

W�wyniku�przeprowadzonych�bada#�wykaza!am,�"e:��
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ü Selektywny� inhibitor� nNOS:� 7-NI� nasila� zaburzenia� pami ci� wywo!ane� podaniem�

diazepamu� (1� mg/kg� sc)� i� zmniejsza� zaburzenia� pami ci� indukowane� podaniem�

flunitrazepamu�(0.05�mg/kg�sc)�

ü Zastosowanie� prekursora� NO:� L-argininy� hamuje� zaburzenia� pami ci� po� podaniu�

diazepamu�i�nie�zmienia�efektu�flunitrazepamu�w�te�cie�NOR.�

Wyniki� przedstawionych� bada#,� wskazuj�ce� wyra$nie� na� udzia!� NO� w� amnestycznych�

efektach�BDZ,�zosta!y�przedstawione�w�pracy:��

M7.�Jolanta� Orzelska,� Sylwia� Talarek,� Joanna� Listos,� Sylwia� Fidecka� (2015).� Divergent�

��������effects� of� L-arginine-NO� pathway� modulators� on� diazepam� and� flunitrazepam�

��������responses�in�NOR�task�performance.�Behav.�Brain�Res.,�284,�179-186.�[IF=3.002]�

�

Omówienie� �wyników� bada � przedstawionych� w� cyklu� prac� wchodz!cych� w� sk"ad�

osi!gni�cia�naukowego�

�

Zaanga"owanie�NO�i�uk!adu�glutaminianergicznego�w�zjawisko�uzale"nienia�lekowego�by!y�

wcze�niej�przedmiotem�bada#,�jednak�badania�te�dotyczy!y�g!ównie�uzale"nienia�od�takich�

zwi�zków� psychoaktywnych,� jak� morfina,� etanol� czy� substancje� psychostymulujace�

(amfetamina,� kokaina).�W� badaniach� przedklinicznych�wykazano,�m.� in.,� "e� zahamowanie�

NOS� po� zastosowaniu� L-NAME� i� L-NOARG� os!abia!o� rozwój� tolerancji� i� zale"no�ci�

morfinowej�[Gabra�i�wsp.,�2005;�Majeed�i�wsp.�1994;�Mori�i�wsp.,�2007;�Lue�i�wsp.,�1999],��

a�podana�wielokrotnie�L-arginina�nasila!a�rozwój�tolerancji�morfinowej�na�przeciwbólowe�

dzia!anie�morfiny� [Babey� i�wsp.,�1994],�co�wskazuje,� "e�NO�mo"e�by��w!�czony�w�zmiany�

behawioralne� i� adaptacj � neuronaln�� w� nast pstwie� przewlek!ego� stosowania� opioidów.�

Istniej�� równie"� dane,� dotycz�ce� wp!ywu� NO� na� rozwój� tolerancji� i� zale"no�ci��

po� przewlek!ym� podawaniu� etanolu.� Zaobserwowano,� "e� hamowanie� syntazy� NO,� przez�

zastosowanie� L-NAME� i� L-NOARG� i� 7-NI� zapobiega!o� rozwojowi� szybkiej� tolerancji��

na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej�wywo!anej� podaniem� etanolu� [Khanna� i�wsp.,� 1993,�

1995;� Wazlawik� i� Morato,� 2002].� Wykazano� równie"� hamuj�cy� wp!yw� L-NAME� i� 7-NI��

na�etanolowe�objawy�odstawienne,�takie�jak�zwi kszenie�ruchliwo�ci�i�drgawki�audiogenne�

[Adams� i� wsp.,� 1995;� Uzbay� i� wsp.,� 1997].� Istniej�� równie"� dane� �wiadcz�ce� o� wp!ywie�

zwi�zków�moduluj�cych�poziom�NO�na�sensytyzacj �na�morfin �[Atalla�i�Kuschinsky,�2006],�

etanol�[Itzhak�i�Martin,�2000],�nikotyn �[Shim�i�wsp.,�2002],�kokain �[Grönig�i�wsp.,�2006]��

i� metamfetamin � [Itzhak,� 1997].� Natomiast� niewiele� bada#� dotyczy� oceny� zwi�zków�

moduluj�cych� szlak� NO:cGMP� i� � neuroprzeka$nictwo� glutaminianergiczne� w� procesach,�

le"�cych� u� podstaw� uzale"nienia� od� BDZ.� W� moich� badaniach� z� zastosowaniem� BDZ�

wykaza!am,� "e� inhibitory� NOS� (L-NAME� i/lub� L-NOARG� i� 7-NI)�hamuj�� rozwój� tolerancji��
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na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej� wywo!anej� podawaniem� diazepamu� (M1)��

i� flunitrazepamu� (M4).� Stwierdzi!am� równie",� "e� podawanie� sildenafilu,� inhibitora� PDE5,�

nasila�rozwój�tolerancji�na�zaburzenia�koordynacji�ruchowej,�ale�nie�na�dzia!anie�sedatywne�

diazepamu� (M2).� Sildenafi� nie� wp!ywa!� tak"e� na� rozwój� tolerancji� na� zaburzenia�

koordynacji�ruchowej�wywo!anej�podawaniem�flunitrazepamu�(M4).��Ponadto,�w�badaniach�

z� zastosowaniem� L-argininy,� endogennego� prekursora� NO,� !�cznie� z� BDZ� stwierdzi!am�

nasilenie� rozwoju� tolerancji� na�zaburzenia�koordynacji� ruchowej�wywo!anej�podawaniem�

diazepamu� (M1)� oraz� brak� jej� wp!ywu� na� rozwój� tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji�

ruchowej�wywo!anej�podawaniem�flunitrazepamu�(M4).��

Wiadomo�z�pi�miennictwa,�"e�podczas�d!ugotrwa!ego�stosowania�BDZ,�dochodzi�do�zmian�

neuroadaptacyjnych� w� strukturze,� lokalizacji� i� funkcji� receptorów� GABAA,� opisanych�

przeze� mnie� we� wprowadzeniu� do� tematyki� badawczej� [Biggio� i� wsp.,� 2003;� Gravielle�

2016;�Wafford,�2005].�Sugeruje�si �udzia!�ró"nych�mechanizmów,�takich�jak��uncoupling�,�

wzrost� internalizacji� receptorów�GABAA,� zmiany�w�poziomie� podjednostek,� oraz� zmiany�

stanu�ufosforylowania�receptorów�GABAA�w�rozwoju�tolerancji�na�dzia!anie�BDZ�[Gravielle�

2016,�2018;�Gutiérrez�i�wsp.,�2014;�Vinkers�i�Olivier�2012].�Fosforylacja�receptora�GABAA�

jest� bardzo� istotnym� mechanizmem� reguluj�cym� aktywno��� kana!u� chlorkowego� oraz�

przemieszczanie�receptorów�do�wn trza�komórki�[Comenencia-Ortiz�i�wsp.,�2014;�Kittler��

i�Moss,�2003;�Vithlani�i�wsp,�2011].�Badania�wykaza!y,�"e�zmiany�w�stanie�ufosforylowania�

receptorów� GABAA�powsta!e�w�wyniku� przewlek!ego� podawania� BDZ� s�� spowodowane�

przez�zmiany�w�aktywno�ci� ró"nych�kinaz�bia!kowych� i�w�konsekwencji�mog��wp!ywa���

na�efekty�modulatorów�allosterycznych�[Gao�i�Greenfield,�2005].�Bior�c�pod�uwag ,�"e�NO,�

poprzez�aktywacj �sGC�i�wzrost�st "enia�cGMP�w�komórce�mo"e�wp!ywa��na�aktywno���

wielu� kinaz�bia!kowych,�wydaje� si � by�� równie"�wa"nym�modulatorem�neurotransmisji�

GABA-ergicznej.�Obserwowany�w�moich�badaniach�efekt�hamowania�rozwoju�tolerancji�na�

dzia!anie�diazepamu�przez�zahamowanie�syntezy�NO�mo"na�by�wi c�cz �ciowo�t!umaczy��

zmniejszeniem� poziomu� cGMP� i� hamowaniem� aktywno�ci� kinaz� bia!kowych,� co��

w�konsekwencji�mog!oby� chroni��przed�powstawaniem�zmian�w�stanie�ufosforylowania�

receptorów� GABAA,� cz �ciowo� odpowiedzialnych� za� rozwój� tolerancji� po� przewlek!ym�

stosowaniu�BDZ.�Uzyskane�w�moich�badaniach�nasilenie�rozwoju�tolerancji�na�zaburzenia�

koordynacji� ruchowej� wywo!ane� podawaniem� L-argininy� (zwi kszaj�cej� poziom� NO)��

lub� sildenafilu� (zwi kszajacego� st "enie� cGMP� i� aktywno��� kinaz� bia!kowych)� !�cznie��

z�diazepamem,�wydaje�si �potwierdza��t �hipotez �(M1,�M2).��

Interesuj�cym� jest,� obserwowany� w� moich� badaniach,� ró"ny� efekt� dzia!ania� L-argininy��

i� sildenafilu� na� tolerancj ,� wywo!an�� przez� ró"ne� BDZ.� Jak� powszechnie� wiadomo,�
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diazepam� i� flunitrazepam� to� PAM� receptora� GABAA/BDZ,� posiadaj�ce� podobny� profil�

dzia!a#�farmakologicznych�[Mihic�i�Harris�2011],�jednak��ró"ni�ce�si �struktur��chemiczn��

(ró"ne� podstawniki� w� pozycji� 7)� [Ben-Cherif� i� wsp.,� 2010,� Mihic� i� Harris� 2011]��

i� powinowactwem� do� receptorów� GABAA/BDZ� [Hauser� i� wsp.,� 1997].� Z� tego� wzgl du�

dzia!anie�nasenne�flunitrazepamu�jest�10-krotnie�silniejsze�ni"�diazepamu�[Dubiela�i�wsp.,�

2005;� Negrusz� i� wsp.,� 2000].� W� moich� wcze�niejszych� badaniach� obserwowa!am,��

"e� flunitrazepam� w� dawce� 1� mg/kg� sc,� po� pierwszej� iniekcji,� wywo!uje� paradoksalny�

wzrost� aktywno�ci� lokomotorycznej� u�myszy� (M3).� Natomiast� diazepam� (10�mg/kg,� sc)��

po� pierwszej� iniekcji� wywo!uje� typowe� dla� BDZ� dzia!anie� sedatywne� (M2).�Bior�c� pod�

uwag �powy"sze�dane,�mo"na�zasugerowa��istnienie�ró"nic�w�mechanizmie�dzia!ania�tych�

dwóch� BDZ.� Istniej�� prace� dotycz�ce� z!o"onej� budowy� receptora� GABAA,� ró"norodno�ci�

jego�podjednostek� i� ich�kombinacji�oraz� lokalizacji�w�OUN�[Bateson,�2004;�Engin� i�wsp.,�

2014;�Möhler,�2006;�Sigel�i�Ernst,�2018].�Autorzy�tych�prac�zwracaj��uwag �na�mo"liwo���

istnienia�selektywnych�ligandów�dla�konkretnych�podtypów�receptora�GABAA.�Mo"na�wi c�

przypuszcza�,�"e�wyniki�prezentowanej�pracy�równie"�s��uwarunkowane�przez�wybiórcze�

dzia!anie�badanych�BDZ�na�ró"ne�podjednostki�receptora�GABAA.��

Wiadomo�z�pi�miennictwa,�"e�podczas�d!ugotrwa!ego�stosowania�BDZ,�oprócz�opisanych�

wcze�niej�zmian,��jakie�zachodz��w�uk!adzie�GABA-ergicznym,�dochodzi�równie"�do�zmian�

neuroadaptacyjnych� w� uk!adzie� glutaminianergicznym.� Obserwowano,� mi.�in.� wzrost�

ekspresji�receptorów�NMDA�po�przewlek!ym�podawaniu�diazepamu�[Perez�i�wsp.,�2003;�

Tsuda� i� wsp.,� 1998],� co� potwierdza,� "e� d!ugotrwa!e� podawanie� BDZ� prowadzi��

do�kompensacyjnego�podniesienia�aktywno�ci�glutaminianergicznej,� która�przeciwdzia!a�

wp!ywowi� BDZ� na� efekty� hamowania� wywo!ane� przez� GABA� [Allison� i� Pratt,� 2003].�

Wiadomo,� "e� NO� jest� wydzielany� pod� wp!ywem� stymulacji� receptorów� NMDA��

i� zwi�zanego� z� tym� wzrostu� st "enia� Ca2+�w� komórce� [Blaise� i� wsp.,� 2005;� Garthwaite���

i� Boulton,� 1995;� Vincent,� 2010].� Poniewa"� podczas� przewlek!ego� podawania� agonistów�

receptorów�GABAA�dochodzi�do�up-regulacji�receptorów�NMDA�mo�na�przypuszcza�,��e�w�

konsekwencji�zwi�ksza�si��równie��synteza�NO�z�L-argininy�pod�wp ywem�NOS.�Uzyskany�

zatem� w� moich� badaniach� efekt� hamowania� przez� inhibitory� syntazy� NOS� rozwoju�

tolerancji� na� BDZ� móg by� by�� wynikiem� zapobiegania� zmianom� neuroadaptacyjnym,�

takim� jak�down-regulacja� receptora�GABAA� lub/i�up-regulacja�receptorów�NMDA.�Nale�y�

równie�� bra�� pod� uwag�� mo�liwo!�� uruchamiania� licznych� mechanizmów� sprz��e"�

zwrotnych�w�nast�pstwie� ingerencji�w�równowag��mi�dzy�pobudzaj#cymi� i�hamuj#cymi�

uk adami� neuroprzeka$nikowych� w� OUN.� Wiadomo,� m.� in.,� �e� NO� wywo uje� zwrotne�

hamowanie�i�modyfikuje�funkcje�receptora�NMDA�poprzez�reakcje�z�grupami�SH�obecnymi�

w�miejscu�receptorowym�kompleksu�receptora�NMDA,�co�powoduje�zamkni�cie�kana ów�
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jonowych� zwi#zanych� z� NMDA� i� spadek� wewn#trzkomórkowego� poziomu� Ca2+� [Lipton��

i� wsp.,� 1993].� Dodatkowo,� chocia�� za� g ówny� mechanizm� o!rodkowych� efektów�

inhibitorów�NOS�przyjmuje�si��spadek�syntezy�NO�i�towarzysz#ce�zaburzenie�równowagi�

neuroprzeka$ników� [Li� i� Dong-Ya,� 2009;�Förstermann� i� Sessa,� 2012],�nie�mo�na� jednak�

wykluczy��udzia u�dodatkowych�niespecyficznych�efektów,�nie�zwi#zanych�z�syntez#�NO.�

Dost�pne� w� pi!miennictwie� rezultaty� bada",� dotycz#cych� roli� uk adu�

glutaminianergicznego� w� dzia aniu� ró�nych� substancji� uzale�niaj#cych� pozostaj#��

w�zgodzie�z�wy�ej�przedstawion#�hipotez�.�Wykazano,�m.� in.,��e�memantyna,� �hamowa a�

rozwój�tolerancji�na�przeciwbólowe�dzia anie�morfiny�[Kozela�i�wsp.,�2003;�Popik�i�wsp.,�

2000],� natomiast� ketamina� hamowa a� proces� tolerancji� na� dzia anie� morfiny� [Truillo,�

1995]� i� etanolu� [Khanna� i� wsp.,� 2002].� Tak�e� wyniki� moich� bada"� z� udzia em�

antagonistów� receptorów� NMDA� w� tolerancji� na� dzia anie� BDZ� po� ich� przewlek ym�

podawaniu�wydaj#�si��potwierdza��sugerowane�mechanizmy.�Wykaza am,��e�memantyna�

hamuje� rozwój� i� ekspresj�� tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej� wywo anej�

podawaniem�diazepamu,� natomiast� ketamina�hamuje� ekspresj�� i� nie�wp ywa�na� rozwój�

ocenianej� tolerancji� na� dzia anie� diazepamu� (M5).� � Wiadomo,� �e� pomimo� podobnych�

mechanizmów� oddzia ywania� z� receptorem,� zwi#zki� te� ró�ni#� si�� profilem� dzia ania�

farmakologicznego� [Johnson� i� Kotermanski,� 2006;� Kotermanski� i� wsp.,� 2013].,� którego�

dok adna� etiologia� nie� jest� poznana.� Ketamina� jest� stosowana� do� indukcji� znieczulenia�

ogólnego,� a�w�ostatnich� latach� sugeruje� si�� jej� skuteczno!�� równie��w� leczeniu� depresji�

[Coyle� i� Laws,� 2015;� Murrough� i� wsp.,� 2014].� Jednak�e� zastosowanie� terapeutyczne�

ketaminy�jest�ograniczone�jej�dzia aniem�psychozomimetycznym�[Coyle,�2012].�Natomiast�

memantyna� jest� lekiem�stosowanym�w�chorobie�Alzheimera� [Herrmann� i�Lanctôt,�2011]��

i� w� przeciwie"stwie� do� ketaminy� nie� wywo uje� objawów� psychotycznych,� lecz� jest�

potencjalnym� lekiem,�proponowanym�do� leczenia�schizofrenii� i� choroby� dwubiegunowej�

[de� Bartolomeis� i� wsp.,� 2012;� Sani� i� wsp.,� 2012].� Co� wiecej,� te� dwa� leki� mog#� w� ró�ny�

sposób� modulowa�� ekspresj�� genów� i� wp ywa�� na� topograficzne� rozmieszczenie�

glutaminianergicznych� postsynaptycznych� transkryptów� bia kowych� [de� Bartolomeis��

i� wsp.,� 2012].� Jednak� dok adne� mechanizmy� poprzez� które� ketamina� i� memantyna�

wywo uj#� ró�ne� efekty� farmakologiczne� pozostaj#� do� wyja!nienia.� Tak�e��

w� prezentowanych� eksperymentach� obserwowano� pewne� ró�nice� dzia ania� obu�

antagonistów� receptora� NMDA� na� rozwój� i/lub� ekspresj�� tolerancji� wywo anej�

podawaniem�BDZ,�co�mo�e�wynika��zarówno�z�przedstawionych�powy�ej�ró�nic�mi�dzy�

tymi� lekami,� jak� i� z� mo�liwo!ci� uruchamiania� odmiennych� mechanizmów� podczas�

d ugotrwa ego�BDZ� #cznie�z�antagonistami�receptora�NMDA�(wp yw�na�rozwój�tolerancji)�

i�podczas�d ugotrwa ego�podawania�BDZ�bez� antagonistów� receptora�NMDA� (wp yw�na�
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ekspresj��tolerancji,�gdzie�stosuje�si��jednorazow#�dawk��antagonistów�NMDA�ostatniego�

dnia�eksperymentu).�

Przeprowadzone� przeze� mnie� dalsze� badania,� w� kontek!cie� wcze!niej� podj�tej�

problematyki,�wykaza y,� �e� � inhibitory� syntazy�NO:� L-NAME� i� 7-NI� � oraz� inhibitor� sGC� -�

b �kit�metylenowy�hamuj#� rozwój� sensytyzacji�na�objawy�odstawienne�po�przewlek ym,�

przerywanym� podawaniu� diazepamu,� natomiast� L-arginina,� endogenny� prekursor� NO��

i�sildenafil,�inhibitor�PDE5,�nie�wp ywaj#�na�rozwój�sensytyzacji�na�objawy�odstawienne.�

Ponadto,�zastosowanie�antagonistów�receptorów�NMDA�hamowa o�rozwój�sensytyzacji�na�

objawy�odstawienne�w�modelu�drgawek�pentetrazolowych�u�myszy�(M6).�

�Chocia��pi!miennictwo�naukowe�w�tym�temacie�jest�ubogie,�i�skupia�si��g ównie�na�ocenie�

ekspresji�objawów�odstawiennych�po�przewlek ym,�ale�nie�przerywanym�podawaniu�BDZ,�

pozostaje� w� zgodzie� z� obserwowanym� w� badaniach� prezentowanych� do� cyklu,��

kierunkiem� wp ywu� szlaku� NO:cGMP� i� uk adu� glutaminianergicznego� na� dzia anie�

uzale�niaj#ce� BDZ.� Obserwowano,� m.�in.,� hamowanie� objawów� odstawienia� BDZ,��

po�stosowaniu��antagonistów�receptora�NMDA:�3-[(+)-2-carboxypiperazin-4-yl]-propyl-1-

fosfonianu� [Steppuhn� i�Turski,�1993]� i�MK-801�oraz�negatywnego�modulatora� receptora�

NMDA�-��ifenprodilu�u�myszy�[Tsuda�i�wsp.,�1997,�1998].�Co�wi�cej,� �badania�Souza-Pinto��

i� wsp.� [2007]� wykaza y,� �e� zahamowanie� neuroprzeka$nictwa� glutaminianergicznego�

przez� podanie� antagonisty� NMDA� bezpo!rednio� do� istoty� szarej� oko owodoci#gowej�

powodowa o� z agodzenie� objawów� odstawienia� diazepamu� u� szczurów.� Badania,�

przeprowadzone� na� modelu� przewlek ego,� przerywanego� podawania� diazepamu,�

wykaza y,� �e� stosowanie� antagonisty� receptorów� NMDA� -� � CGP� 39551,� spowodowa o�

os abienie� objawów� odstawiennych,� w� postaci� drgawek� indukowanych� podaniem�

pentylenetetrazolu� [Dunworth� i� Stephens,� 1998].� � Podobnie� jak� mechanizmy� rozwoju�

tolerancji,�tak�mechanizmy�ekspresji�objawów�odstawiennych�po�odstawieniu�przewlekle�

podawanych�BDZ,�zw aszcza�po�ich�przerywanym�podawaniu�s#�z o�one�i�anga�uj#�wiele�

uk adów�neuroprzeka$nikowych�w�OUN.�Wcze!niejsze�badania�wykaza y,��e�d ugotrwa e�

podawanie� diazepamu� u� szczurów� prowadzi� zarówno� do� zmniejszenia� moduluj#cego�

wp ywu�BDZ�na� � receptor�GABAA� [Marley� i� Gallager,� 1989],� jak� i� zmniejszenia�wi#zania�

GABA�do�receptora�GABAA�w�korze�mózgu�[Gallager�i�wsp.,��1984].�W�pó$niejszych�latach�

wskazywano�na�mo�liwo!��wywo ywania� zmian� receptorowych,� takich� jak� zmniejszenie�

g�sto!ci�receptorów�i�ekspresji�podjednostek�%�receptora�GABAA�w�neuronach�kory�mózgu�

i� hipokampa� [Pesold� i�wsp.,� 1997;� Ramerstorfer� i�wsp.,� 2011]�w�wyniku� d ugotrwa ego�

podawania� BDZ. Z� drugiej� strony�wiadomo,� �e� podczas� d ugotrwa ego� stosowania� BDZ,�

równocze!nie� ze� zmianami� w� uk adzie� GABA-ergicznym� powstaj#� zmiany�
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neuroadaptacyjne� w� uk adzie� glutaminianergicznym� [Allison� i� Pratt,� 2003;� Stephens,�

1995].�Sugeruje�si��wi�c,��e�objawy�zespo u�abstynencyjnego�po�przewlek ym�podawaniu�

BDZ� mog#� wynika�� z� zaburzonej� homeostazy� neuroprzeka$nikowych� uk adów�

pobudzaj#cych� i� hamuj#cych� w� OUN.� Natomiast� mechanizmy� t umacz#ce� fakt,��

�e� przewlek e,� ale� przerywane� podawanie� diazepamu� powoduje� silniejszy� rozwój�

zale�no!ci� fizycznej,� przejawiaj#cej� si�� silniejszymi� objawami� odstawiennymi�

(sensytyzacja�na�objawy�odstawienne)�pozostaj#�trudne�do�wyja!nienia.�Bior#c�pod�uwag��

wyniki�przedstawionych�bada",�mo�na�by�przypuszcza�,��e�nadwra�liwo!��na�aktywno!��

drgawkow#� mo�e� by�� konsekwencj#� podniesienia� poziomu� NO,� w� wyniku� pobudzenia�

NOS�i/lub�podniesienia�aktywno!ci��uk adu�glutaminianergicznego.�Szczególnie�bior#c�pod�

uwag�� istnienie� dowodów,� przedstawionych� we�wprowadzeniu� do� tematyki� badawczej,��

na�anatomiczn#� i� funkcjonaln#�zale�no!��mi�dzy�NMDA/NO/cGMP�a�receptorami�GABAA�

[Fedele� i� wsp.,� 2000;� Paul� i� Jayakumar,� 2000;� Paul� i� Ekambaram,� 2005;� Robello� i� wsp.,��

1997].� Przedstawione� w� pracy� M6� wyniki� bada"� z� u�yciem� inhibitorów� NOS��

i�antagonistów�NMDA�wydaj#�si��potwierdza��t��hipotez�.�Natomiast�obserwowany�w�tych�

badanich� hamuj#cy� wp yw� b �kitu� metylenowego,� inhibitora� sGC,� na� sensytyzacj��

objawów� odstawiennych� mo�e� sugerowa�� udzia � innych,� cGMP-zale�nych� szlaków�

przekazywania� sygna u� w� komórce� (np.� aktywacja� PKG,� PKA� i/lub� kana ów�

bramkowanych�cyklicznymi�nukleotydami,��aktywacja�kinazy�bia kowej�zale�nej�od�cAMP)�

w�uzale�nieniu�od�BDZ.�Nie�bez�znaczenia�w�przedstawionych�efektach�modulatorów�obu�

szlaków�wydaje� si�� by�� równie�� rola� LTP� i� LTD,� zjawisk� bardzo� istotnych�w�kontek!cie�

mechanizmów� dzia ania� substancji� uzale�niaj#cych.� Wiadomo,� �e� LTP� powstaje��

w� nast�pstwie� aktywacji� postsynaptycznych� receptorów� NMDA,� aktywacji� kinazy�

bia kowej� zale�nej� od� Ca2+� i� kalmoduliny� oraz� pobudzenia� czynników� transkrypcyjnych,��

co� prowadzi� do�wzrostu� ilo!ci� po #cze"�neuronalnych� [Malenka� i� Bear� 2004;� Volianskis��

i�wsp.,�2015].�Obserwowano,�m.�in.,�w�VTA,��e�GABA-ergiczne�neurony�umiejscowione�na�

neuronach�dopaminergicznych�wykazywa y�ekspresj��LTP,�którego�indukcja�i�utrzymanie�

s#� zale�ne� od� aktywacji� receptora� NMDA,� NO,� sGC� i� PKG� [Nugenti� Kauer� 2008;� Nugent��

i� wsp.,� 2009].� Wykazano� równie�,� �e� zjawisko� LTP� mo�e� by�� hamowane� w� wyniku�

zmniejszenia� poziomu� NO,� zarówno� w� hipokampie� [Phillips� i� wsp.,� 2008),� jak� i� � korze�

mózgu� [Hardingham� i� Fox,� 2006],� wskazuj#c� na� wyra$ne� zaanga�owanie� NO��

w�plastyczno!��synaptyczn#.��

Interesuj#cym� jest� fakt� istnienia� zjawiska� LTP� w� strukturach� i� szlakach� neuronalnych�

odpowiedzialnych� zarówno� za� rozwój� uzale�nienia,� jak� i� za� formowanie� szlaków�

pami�ciowych.� Wskazuje� to� na� wyra$ne� podobie"stwo� mechanizmów� uczestnicz#cych��

w� rozwoju� uzale�nienia� z� komórkowymi� mechanizmami,� którymi� podlegaj#� procesy��
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uczenia�si��i�pami�ci� [Alkon�i�wsp.,�1991;�Di�Chiara� i�Imperato�1988;�Kutlu�i�Gould,�2016].�

Wyniki�bada",�dotycz#ce�oceny�zaanga�owania�NO�w�dzia anie�amnestyczne�BDZ,� istotnie�

wpisuj#� si�� w� t�� koncepcj�� (M7).� S#� one� tym� bardziej� interesuj#ce,� �e� zastosowanie�

inhibitora� NOS,� 7-NI,� wywiera o� przeciwstawne� efekty� na� dzia anie� diazepamu��

i� � flunitrazepamu� w� te!cie� NOR� u� szczurów.� Natomiast� zastosowanie� prekursora� NO,��

L-argininy,� hamowa o� zaburzenia� pami�ci� wywo ane� diazepamem� i� nie� zmienia o� efektu�

flunitrazepamu� w� te!cie� NOR.� Ró�nice� te� mog#� cz�!ciowo� wynika�� z� opisanej� wcze!niej�

ró�nicy�badanych�pochodnych�BDZ�w�strukturze�chemicznej�[Ben-Cherif�i�wsp.,�2010,�Mihic�

i� Harris� 2011],� ich� powinowactwie� do� receptorów� GABAA/BDZ� [Hauser� i� wsp.,� 1997]��

i� sugerowanym� wybiórczym� dzia aniu� badanych� BDZ� na� ró�ne� podjednostki� receptora�

GABAA� [Sigel� i� Ernst� 2018;� Tan� i� wsp.,� 2011].� Analizuj#c� dane� z� pi!miennictwa� mo�na�

zauwa�y�,� �e� wi�kszo!�� danych,� dotycz#cych� korelacji� pomi�dzy� szlakiem� NO:cGMP��

a� uk adem� GABA-ergicznym� wskazuje� na� nasilanie� przez� NO� uwalniania� GABA��

i�przeka$nictwa�GABA-ergicznego�w�OUN�[Guevara-Guzman�i�wsp.,�1994;�Yu�i�Eldred,�2005].�

Taki� kierunek� dzia ania� móg by� sugerowa�� nasilenie� efektu� amnestycznego� po�  #cznym�

zastosowaniu� zwi#zków,� które� zwi�kszaj#� aktywno!�� szlaku� NO:cGMP� z� PAM� receptora�

GABAA.� W� prezentowanej� pracy� taki� efekt� obserwowa am� po� podaniu� inhibitora� NOS��

z� flunitrazepamem� (M7).� Podobny� kierunek� dzia ania� inhibitorów� NOS� uzyskali� Paul��

i� Ekambaram� [2003]� na� efekty� przeciwdrgawkowe� oraz� Elfine� i� wsp.� [2004]� na� efekty�

anksjolityczne� BDZ.� Badania� udzia u� NO� w� dzia aniu� amnestycznym� innych� substancji�

uzale�niaj#cych�wykaza y� równie�,� �e� zmniejszenie� syntezy� lub� uwalniania�NO� powoduje�

wyst#pienie�zaburze"�pami�ci�po�podaniu�morfiny�u�myszy�[Khavandgar�i�wsp,�2003]�oraz�

nasila� dzia anie� amnestyczne� etanolu� u�myszy� [Rezayof� i� wsp.,� 2010].� Z� drugiej� strony�

istniej#� dane� wskazuj#ce,� �e� podanie� domózgowe� antagonistów� receptora� NMDA,� a� co��

za� tym� idzie� zmniejszenie� poziomu�NO,� hamuje� dzia anie� amnestyczne� zarówno� morfiny�

[Rezayof�i�wsp.,�2008],�jak�i�etanolu�[Zarrindast�i�wsp.,�2006].�W�prezentowanej�pracy�taki�

efekt� obserwowa am� po� podaniu� inhibitora� NOS� z� diazepamem� (M7).� Warto� zauwa�y�,��

�e� Getting� i� wsp.� [1996]� w� swoich� badaniach� obserwowali� dwufazowy� wp yw� NO��

na�uwalnianie�GABA.�Dowiedli�oni,��e�niskie�st��enie�NO�hamuje,�a�wy�sze�nasila�uwalnianie�

GABA�z�neuronów.�Co�wi�cej,�zarówno�NO� jak�i�GABA�to�neuromodulatory,�które�reguluj#�

dzia anie� wielu� innych� neuroprzeka$ników� w� OUN,� uruchamiaj#c� ró�ne� szlaki�

przekazywania� sygna u� i� w� ten� sposób� mog#� modulowa�� efekty� indukowane� podaniem�

substancji� psychoaktywnych� [Philippu,� 2016;� Vincent,� 2010].� Warto� podkre!li�,��

�e� aktywno!�� receptorów� GABAA,� podobnie� jak� innych� receptorów� jonotropowych,��

jest� regulowana� procesami� fosforylacji,� w� których� bior#� udzia � PKC,� PKA,� kinazy�
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tyrozynowe,� kinaza� bia kowa� II� zale�na� od� kompleksu� Ca2+/kalmodulina� i� PKG���

[za�Leidenheimer,�2018;�Nicholson�i�wsp.,�2018;�Wexler�i�wsp.,�1998].��

Z� pewno!ci#� wyniki� przedstawionych� bada"� dostarczaj#� dowodów� na� wyra$ne�

zaanga�owanie� szlaku� NO:cGMP� i� uk adu� glutaminianergicznego� w� procesy� le�#ce��

u� podstaw� uzale�nienia� od� BDZ.� Jednak� dok adne� wyja!nienie� tych� z o�onych� zale�no!ci�

wymaga�podj�cia�dalszych�bada",�zw aszcza�na�poziomie�molekularnym.�

Podsumowanie�uzyskanych�wyników�

A. Wyniki� bada�� wchodz ce� w� sk!ad� osi gni"cia� naukowego� wskazuj � na� wyra#ne�

zaanga$owanie�szlaku�NO:cGMP�i�uk!adu�glutaminianergicznego�w�procesy,�które�le$ �

u�podstaw�uzale$nienia�od�BDZ,�poniewa$:�

1. Zahamowanie� szlaku� NO:cGMP,� poprzez� zastosowanie� inhibitorów� NOS:�

nieselektywnych���L-NAME�i�L-NOARG�oraz�selektywnego�inhibitora�nNOS�-�7-NI,�

hamuje� rozwój� tolerancji� na� dzia!anie� zaburzaj ce� koordynacj"� ruchow � po�

przewlek!ym�podawaniu�diazepamu�u�myszy�(M1).�

2. Zwi"kszenie�aktywno%ci�szlaku�NO:cGMP�przez�endogennego�prekursora�NO���L-

arginin"�(M1),�oraz� inhibitora�PDE5��� sildenafil�(M2)�nasila�rozwój� tolerancji�na�

zaburzenia�koordynacji�ruchowej�wywo!anej�przewlek!ym�podawaniu�diazepamu.�

3. Zahamowanie�szlaku�NO:cGMP�przez�inhibitory�NOS:��L-NAME�oraz�7-NI�u�hamuje�

rozwój� tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej� wywo!anej� przewlek!ym�

podawaniu�flunitrazepamu�u�myszy�(M3).�

4. Zahamowanie� szlaku�NO:cGMP�przez� inhibitory�NOS:� �L-NAME�oraz�7-NI�hamuje�

rozwój� sensytyzacji� na� objawy� odstawienne� po� przewlek!ym,� przerywanym�

podawaniu�diazepamu�(M4).�

5. Zmniejszenie� aktywno%ci� uk!adu� glutaminianergicznego� przez� antagonistów�

receptorów� NMDA� hamuje� rozwój� (memantyna)� i� ekspresj"� (memantyna��

i� ketamina)� � tolerancji� na� zaburzenia� koordynacji� ruchowej� wywo!anej�

przewlek!ym�podawaniem�diazepamu�(M5).�

6. Zmniejszenie� aktywno%ci� uk!adu� glutaminianergicznego� przez� antagonistów�

receptorów� NMDA� hamuje� rozwój� sensytyzacji� na� objawy� odstawienne��

po�przewlek!ym,�przerywanym�podawaniu�diazepamu�(M6)�

B. Wyniki� bada�,�wchodz ce�w� sk!ad� osi gni"cia� naukowego�wskazuj � na� istotn � rol"�

szlaku�NO:cGMP�w�dzia!aniu�amnestycznym�BDZ,�poniewa$:�

1. Zahamowanie� aktywno%ci� szlaku� NO:cGMP,� przez� selektywnego� inhibitora�

nNOS,�7-NI,� powoduje� nasilenie� zaburze�� pami"ci� wywo!anych� diazepamem��

i�zmniejszenie�zaburze��pami"ci�indukowanych�flunitrazepamem�(M7).�
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2. Zwi"kszenie� aktywno%ci� szlaku� NO:cGMP� przez� L-arginin"� hamuje� zaburzenia�

pami"ci�po�podaniu�diazepamu�(M7).�

Najwa�niejsze�osi�gni�cia�badawcze�wynikaj�ce�z�bada �prezentowanych�w�cyklu�

prac�przedstawionych�do�post�powania�habilitacyjnego:�

W� ramach� realizowanych� bada�,� wchodz cych� w� sk!ad� osi gni"cia� naukowego,�

zg!oszonego� do� post"powania� habilitacyjnego,� po� raz� pierwszy� zaplanowano��

i� przeprowadzono�wnikliw � ocen"� zaanga$owania� szlaku� sygnalizacyjnego� NO:cGMP��

i� uk!adu� glutaminianergicznego� w� procesach,� le$ cych� u� podstaw� uzale$niaj cego��

dzia!ania� pochodnych� BDZ.� Opracowano� metod"� rozwoju� tolerancji� na� dzia!anie�

zaburzaj ce� koordynacj"� ruchow � po� przewlek!ym� podawaniu� flunitrazepamu,� a� tak$e�

zaadaptowano� procedur"� testu� NOR� do� oceny� pami"ci� u� szczurów.� Wykazano,��

$e�zmniejszenie�aktywno%ci�szlaku�NO:cGMP� i/lub�uk!adu�glutaminianergicznego�hamuje�

rozwój�tolerancji�na�dzia!anie�zaburzaj ce�koordynacj"�ruchow �oraz�rozwój�sensytyzacji�

na�objawy�odstawienne�po�przewlek!ym�podawaniu�BDZ�u�myszy.�Stwierdzono�równie$,�

$e� zmniejszenie� aktywno%ci� szlaku� NO:cGMP� ma� ró$ny� wp!yw� na� zaburzenia� pami"ci,��

w� zale$no%ci� od� zastosowanej� pochodnej� BDZ.� Ponadto� wykazano,� $e� zwi"kszenie�

aktywno%ci�szlaku�NO:cGMP�nasila�rozwój�tolerancji�na�dzia!anie�zaburzaj ce�koordynacj"�

ruchow � myszy� po� przewlek!ym� podawaniu� diazepamu,� a� tak$e� hamuje� zaburzenia�

pami"ci�po�podaniu�diazepamu.��

Zaprezentowane�wyniki�bada�� jednoznacznie�dokumentuj � rol"� szlaku�sygnalizacyjnego�

NO:cGMP� i� uk!adu�glutaminianergicznego�w� rozwoju� tolerancji�na�dzia!anie� zaburzajace�

koordynacj"� ruchow � ,� sensytyzacji� na� objawy� odstawienne� oraz� w� dzia!aniu�

amnestycznym�wywo!anym� podawaniem� BDZ.� Wskazuj � wi"c� wyra#nie� zaanga$owanie�

w/w�neuronalnych�szlaków�przekazywania�sygna!u�w�rozwój�zmian�neuroadaptacyjnych,�

le$ cych� u� podstaw� zjawiska� uzale$nienia.� Co� wi"cej,� wyniki� bada�� przedstawionych��

w� cyklu� prac� przedstawionych� do� post"powania� habilitacyjnego� potwierdzaj �

funkcjonaln � zale$no%&� mi"dzy� szlakiem� NO:cGMP� a� receptorem� GABAA� i� dostarczaj �

nowych�informacji�na�temat�mechanizmów�rozwoju�uzale$nie��lekowych.�Przedstawione�

badania�s �wi"c�bardzo�istotne,�zw!aszcza�je%li�we#miemy�pod�uwag"�fakt,�$e�wspó!czesna�

farmakoterapia,�m.�in.�leczenie�uzale$nie��lekowych,�opiera�si"�w�du$ej�mierze�na�wiedzy�

dotycz cej�mechanizmów�dzia!ania� leków,�zdobytej�w�oparciu�o�badania�do%wiadczalne.�

Przedstawione� w� pracach� farmakologiczne� hamowanie� szlaku� NO:cGMP,� poprzez�

zastosowanie� inhibitorów� NOS� oraz� inhibitora� sGC,� a� tak$e� hamowanie� uk!adu��

glutaminianergicznego,� poprzez� zastosowanie� niekompetytywnych� antagonistów�

receptorów�NMDA,�mo$e�otwiera&� perspektyw"� rozwoju� nowych� kierunków� skutecznej�
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farmakoterapii� uzale$nie�.� Rezultaty� prezentowanych� bada�� mog � równie$� pomóc��

w� przysz!o%ci� w� zmniejszeniu� ryzyka� niekorzystnych� efektów,� które� towarzysz �

stosowaniu�BDZ�w�terapii�ró$nych�chorób.�� �

5.�OMÓWIENIE�POZOSTA!YCH�OSI"GNI#$�NAUKOWO-BADAWCZYCH�

Poza� wy$ej� wymienionym� cyklem� prac,� który� jest� podstaw � do� ubiegania� si"� o� stopie��

naukowy�doktora�habilitowanego,�mój�dorobek�naukowo-badawczy�to�przede�wszystkim�

prace� oryginalne� opublikowane� w� czasopismach� naukowych� znajduj ce� si"� w� bazie�

Journal� of� Citation� Reports.�W� pracach� tych�wykorzystany� jest� szeroki�wachlarz� technik�

badawczych,�którymi�biegle�si"�pos!uguj".�Moje�prace�badawcze�dotycz �takich�zagadnie�,�

jak:�

ü Ocena� zaanga$owania� NO� i� uk!adu� glutaminianergicznego� w� dzia!aniu� ró$nych�

substancji�psychoaktywnych;�

ü Ocena�roli�nocyceptyny�w�dzia!aniu�uzale$niaj cym�morfiny;�

ü Ocena� zaanga$owania� uk!adu� adenozynowego� w� rozwój� uzale$nienia��

od�substancji�psychoaktywnych;�

ü Ocena�wp!ywu�czynników�egzogennych�(ekspozycja�na�o!ów)�na�ekspresj"�zmian�

fenotypowych�u�zwierz t�do%wiadczalnych�uzale$nionych�od�morfiny;��

ü Ocena� farmakologiczna� nowo� zsyntetyzowanych� zwi zków� pochodnych� 5-(4-

chlorofenylo)-2-(morfolin-4-ylmetylol)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tionu��

w�testach�behawioralnych;�

ü Ocena�wp!ywu�nanocz stek�srebra�na�aktywno%&�OUN;�

ü Ocena� aktywno%ci� farmakologicznej� mefedronu,� jego� mechanizmu� dzia!ania��

i��interakcji�z�innymi�zwi zkami�psychoaktywnymi;�

ü Ocena� zaanga$owania� metabotropowych� receptorów� glutaminianergicznych�

mGlu2/3,�mGlu5�i�mGlu7�w�dzia!anie�morfiny;�

ü Ocena�roli�oreksyn�w�dzia!aniu�substancji�uzale$niaj cych.�

5.1.�Omówienie�osi�gni�%�naukowo-badawczych�przed�uzyskaniem�stopnia�doktora�

Moj � prac"� naukow � rozpocz"!am� w� 1994� roku,� b"d c� studentk � V� roku� Studiów�

Farmaceutycznych� i� aktywnym� cz!onkiem�Studenckiego�Ko!a�Naukowego�przy�Katedrze��

i� Zak!adzie� Analityki� Klinicznej� AM� (obecnie:� Katedra� Diagnostyki� Laboratoryjnej� UM)��

w� Lublinie� pod� opiek � Prof.� dr� hab.� Janusza� Solskiego.� W� ramach� realizacji� pracy�

magisterskiej� podj"!am� badania� naukowe� w� Katedrze� i� Zak!adzie� Farmakologii��

z� Farmakodynamik � AM� w� Lublinie,� kierowanym� przez� Prof.� dr� hab.� Romualda�
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Langwi�skiego.�Moje� zainteresowania� naukowe� skierowa!am�w� stron"� nowo� odkrytego�

niekonwencjonalnego� neuroprzeka#nika,� NO,� którego� rola� w� komunikacji�

mi"dzykomórkowej� na� poziomie� OUN� nie� by!a� jeszcze� dok!adnie� zbadana.� Podczas�

przygotowywania� i� przeprowadzania� eksperymentów�do%wiadczalnych� oraz� opisywania�

wyników�bada�,�zawartych�w�mojej�pracy�magisterskiej��Rola�NO�w�procesach�bólowych��

pod�opiek �prof.� dr.�hab.� Sylwii� Fideckiej,� � zdobywa!am�wiedz"�w�zakresie� farmakologii�

OUN� oraz� umiej"tno%ci� w� zakresie� wykonywania� do%wiadcze�� z� u$yciem� zwierz t�

do%wiadczalnych.��

Po� zako�czeniu� studiów� i� obronie� pracy�magisterskiej� z� wynikiem� celuj cym,� podj"!am�

prac"� w� Katedrze� i� Zak!adzie� Farmakologii� z� Farmakodynamik � AM� (obecnie� UM)��

w� Lublinie,� w� pa#dzierniku� 1994� roku.� Wyniki� moich� bada�,� zawarte� w� pracy�

magisterskiej,�w�których�wykaza!am�przeciwbólowe�efekty�molsydominy�i�nitroprusydku�

sodu,�egzogennych�donorów�NO,�prezentowa!am�na�konferencjach�naukowych�(Za��cznik�

5,�pkt�II.K.b.�poz.�1;�pkt�III.B.�2.a.�poz.�1)�oraz�opublikowa�am�w�formie�dwóch�artyku�ów�

naukowych� (Za��cznik� 5,� pkt� II.D.1.a.� poz.� 1,� 2).�W�pocz tkowym� okresie�mojej� pracy,�

b!d c�na�stanowisku�asystenta,�we�wspó�pracy�z�Katedr �i�Zak�adem�Syntezy�i�Technologii�

Chemicznej� "rodków� Leczniczych� UM� w� Lublinie� przeprowadzi�am� cykl� bada#�

dotycz cych� oceny� aktywno$ci� biologicznej� nowo� zsyntetyzowanych� zwi zków�

pochodnych� 1,6-diaryl-5,7� (1H)dioxo-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]-[1,3,5]triazyny��

w�do$wiadczeniach�skryningowych�oraz�w�kontek$cie�ich�dzia�ania�przeciwdepresyjnego.�

Podczas� przeprowadzania� eksperymentów� zdobywa�am� nowe� umiej!tno$ci��

i�do$wiadczenie�w�badaniach�behawioralnych,�poznaj c�nowe�testy�behawioralne�i�modele�

bada#� z� u%yciem� zwierz t� do$wiadczalnych.� W� przeprowadzonych� badaniach�

wykazali$my� przeciwdepresyjn � aktywno$&� niektórych� nowych� zwi zków,� co� jest�

niezwykle� wa%ne� w� kontek$cie� poszukiwania� nowych� leków� o� dzia�aniu�

przeciwdepresyjnym.� � Mój� udzia�� w� przeprowadzonych� badaniach� zosta�� odnotowany��

w� konferencjach� naukowych� (Za��cznik� 5,� pkt� III.B.1.a.� poz.� 2,� 3).� Równocze$nie�

kontynuowa�am�podj!t �przeze�mnie�tematyk!�badawcz ,�dotycz c �oceny�roli�NO�w�OUN�

i� poszukiwania� nowych� mechanizmów� le% cych� u� podstaw� dzia�ania� substancji�

uzale%niaj cych.� Uzyskane� wyniki� bada#� zawar�am� w� swojej� dysertacji� doktorskiej�

zatytu�owanej� �Udzia�� tlenku� azotu� w� wybranych� efektach� benzodiazepin�,� której�

promotorem�by�a�prof.�dr�hab.�Sylwia�Fidecka.��Najwa%niejszym�osi gni!ciem�mojej�pracy�

doktorskiej� by�o� wykazanie� istotnego� udzia�u� NO� w� takich� jednorazowych� efektach�

wywo�anych� przez�BDZ,� jak� dzia�anie� antynocyceptywne,� nasenne� i� przeciwdrgawkowe.�

Wyniki�zawarte�w�swojej�pracy�doktorskiej�prezentowa�am�na�konferencjach�naukowych�
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(Za��cznik� 5,� pkt� II.K.b.� poz.� 2-4;� III.B.� 1.a.� poz.� 1;� pkt� III.B.� 2.a.� poz.� 2-6)��

oraz�opublikowa�am�w�2�pracach�oryginalnych�(Za��cznik�5,�pkt�II.A.2.a.�poz.�1,�2)�

Podsumowuj c,� mój� dorobek� naukowy� przed� uzyskaniem� stopnia� doktora� nauk�

farmaceutycznych� obejmuje� 2� prace� oryginalne� (Za��cznik� 5,� pkt� II.D.1.a.� poz.� 1,2)��

oraz�udzia��w�konferencjach�naukowych�(Za��cznik�5,�II.K.b.�poz.�1-4;�III.B.1.a.�poz.�1-3;�

III.B.2.a.�poz.�1-6).�

5.2.�Omówienie� osi�gni��� naukowo-badawczych� innych� ni � stanowi�ce� podstaw��

���������habilitacji,�po�uzyskaniu�stopnia�doktora��

Po�uzyskaniu�stopnia�doktora�nauk�farmaceutycznych,�kontynuowa�am�badania� �nad�rol �

NO� w� dzia�aniu� BDZ,� zw�aszcza� w� kontek$cie� uzale%nie#� lekowych.� � Cz!$&� uzyskanych�

wyników�bada#�wesz�a�w� sk�ad�osi gni!cia�naukowego�w�post!powaniu�habilitacyjnym�

(M1-M7)� i�zosta�a�opisana�powy%ej,�pozosta�e�opublikowa�am�w�3�czasopismach,�w�tym��

2�z�IF��[IF�=�3.391;�IF�=�2.587]�(Za��cznik�5,�pkt.�II.A.2.a.�poz.�12,�16;�pkt�II.D.2.a.�poz.�1),�

wskazuj c�na�rol!�szlaku�NO:cGMP�w�dzia�aniu�tych�powszechnie�stosowanych�leków.�

Równocze$nie,� we� wspó�pracy� z� Katedr � Biochemii� i� Neurobiologii� Uniwersytetu�

Jagiello#skiego�w�Krakowie�prowadzi�am�badania�nad�rol �nocyceptyny�w�o$rodkowych�

efektach� morfiny.� Bior c� pod� uwag!,� %e� nocyceptyna� poprzez� wp�yw� na� receptor�

orfaninowy� (ORL1;� ang.� opioid� receptor-like)� i� hamowanie� uwalniania� wielu�

neuroprzeka'ników� [Reinscheid� i� wsp.,� 1995]:� 1)� bierze� udzia�� w� regulacji� licznych�

procesów�w�OUN�[Calo��i�wsp.,�2000],�2)�jest�zaanga%owana�w�nagradzaj ce�efekty�takich�

substancji� o� potencjale� uzale%niaj cym,� jak� etanol� [Kuzmin� i� wsp.,� 2003],� kokaina�

[Kotli#ska�i�wsp.,�2002]�i�amfetamina�[Kotli#ska�i�wsp.,�2003],�przeprowadzili$my�szereg�

bada#� z� udzia�em� agonistów� ORL1� i� aktywnych� metabolitów� nocyceptyny��

na�przeciwbólowe�i�uzale%niaj ce�dzia�anie�morfiny.��Wykazali$my,�%e�podanie�agonistów�

ORL1,�syntetycznych�zwi zków,�Ro�64-6198��i��Ro�65-6570�hamuje�ekspresj!�sensytyzacji�

na� aktywno$&� lokomotoryczn � morfiny� u� myszy.� � Obserwowali$my� równie%,��

%e� Ro� 64-6198� hamuje� przeciwbólowe� dzia�anie� jednorazowej� dawki�morfiny� u�myszy,�

jednak� pozostawa�� bez� istotnego� wp�ywu� na� rozwój� zale%no$ci� morfinowej.�W� innych�

eksperymentach� wykazali$my,� %e� zastosowanie� aktywnych� metabolitów� nocyceptyny:�

nocyceptyny(1-11)� i� (1-6),� os�abia�o� objawy� abstynencji� morfinowej� u� szczurów,�

potwierdzaj c�wyra'nie� zaanga%owanie� nocyceptyny�w� o$rodkowym� dzia�aniu�morfiny.�

Uzyskane� wyniki� dostarczy�y� nowych� informacji� na� temat� udzia�u� receptora� ORL1��

w�efektach�morfiny�i�otworzy�y�now �perspektyw!�bada#�nad�mo%liwo$ci �zastosowania�

agonistów�receptora�ORL1�w�terapii�bólu�i�uzale%nie#�lekowych.��Badania�te�zaowocowa�y�
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3�publikacjami�w�czasopismach�o�wysokim�czynniku�wp�ywu�IF�=�2.503;�IF�=��2.494;�IF�=�

2.773�(Za��cznik�5,�pkt�II.A.2.a.�poz.�3,�5,�6).�

Niezwykle� istotnym�elementem�mojej�pracy�zawodowej�by�y� interdyscyplinarne�badania�

nad� rol � uk�adu� adenozynowego� w� powstawanie� uzale%nienia� od� substancji�

psychoaktywnych� u� zwierz t� do$wiadczalnych.� Bior c� pod� uwag!,� %e� adenozyna��

jest� neuromodulatorem�w� czonym�w� liczne� funkcje�w�OUN� [Sebastião� i� Ribeiro,� 2015]�

wydawa�o�si!�prawdopodobne,�%e�poprzez�oddzia�ywanie�na�receptory�adenozynowe�A1,�

A2A,� A2B,� i� A3� [Fredholm� i�wsp.,� 2001]�mo%e� równie%�wp�ywa&� na� dzia�anie� substancji�

uzale%niaj cych.�Badania�neurochemiczne�przeprowadzali$my�we�wspó�pracy�z�Zak�adem�

Neurochemii,� Instytutu� Farmakologii� Polskiej� Akademii� Nauk� (PAN)� w� Krakowie,�

natomiast� badania� molekularne� przeprowadzone� zosta�y� we� wspó�pracy� z� Pomorskim�

Uniwersytetem� Medycznym� (PUM)� w� Szczecinie� (w� Katedrze� Biochemii� i� Chemii�

Medycznej,� w� Katedrze� i� Zak�adzie� Fizjologii� i� w� Zak�adzie� Biochemii� i� (ywienia�

Cz�owieka)�oraz�we�wspó�pracy�z�Uniwersytetem�Przyrodniczym�w�Lublinie�*w�Katedrze�

Anatomii� Patologicznej).� Na� pocz tku� wykonali$my� badania� behawioralne� dotycz ce�

oceny� zaanga%owania� receptorów� adenozynowych� A1� i� A2A� w� ró%nych� modelach�

morfinowej� sensytyzacji� behawioralnej.� W� tym� celu� badali$my� wp�yw� ligandów�

receptorów� adenozynowych:� selektywnych� agonisty� receptorów� adenozynowych:�

receptora� � A1� �� CPA� (NG-cyklopentyladenozyna),� receptora� A2A� �� CGS� 21680�

(chlorowodorek� p-(2-karboksyetylo)fentyloamino-5�-N-etylokarboksyamidoadenozyna)�

oraz� nieselektywnego� agonisty� receptorów� A1/A2� �� NECA� *5�-N-

etylokarboksyamidoadenozyna)� na:� 1)� zachowanie� zwierz t� uzale%nionych� od� morfiny��

na�jednorazowe�podanie�morfiny�podczas�okresu�odstawienia�2)�sensytyzacj!�na�a.�efekty�

lokomotoryczne� i� b.� nagradzaj ce�morfiny� oraz� 3)� sensytyzacj!� na� morfinowe� objawy�

odstawienne.�W�przeprowadzonych�badaniach�wykazali$my,� %e�badane� ligandy,� g�ównie�

przez� pobudzenie� receptorów� A2A,� hamuj � obserwowan � podczas� okresu� odstawienia�

nadwra%liwo$&� zwierz t� uzale%nionych� od� morfiny� na� jednorazowe� podanie� morfiny.�

�Jest� to�niezwykle� istotne,�poniewa%�mo%e�mie&�du%e�znaczenie�w�hamowaniu�zachowa#�

prowadz cych� do� nawrotu� do� na�ogu.�Wykazali$my� równie%(2a),� %e� podanie� agonistów�

receptorów� adenozynowych� hamuje� rozwój� sensytyzacji� na� efekty� lokomotoryczne�

morfiny�u�myszy,�co�mo%e�mie&�powa%ne�znaczenie�w�t�umieniu�reakcji�poszukiwawczych.�

W� do$wiadczeniach� dotycz cych� oceny� zaanga%owania� uk�adu� adenozynowego��

w� sensytyzacj!� na� dzia�anie� nagradzaj ce� morfiny� w� te$cie� CPP���

u� szczurów� (2b),� oprócz� agonistów� receptorów� adenozynowych� stosowali$my� równie%�

antagonistów� tych� receptorów:� selektywnych� antagonistów� receptorów:� A1� �� DPCPX��

(8-cyklopentylo-1,3-dipropylksantyn!),� A2A �� SCH� 58261� (2-(2-furanylo)-7-(2-
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fenyloetylo)-7H-pirazolo(4,3-e]-[1,2,4]-triazolo-[1,5-c]-pirymidyno-5-amina)� oraz�

nieselektywnego� antagonist!� receptorów� A1� i� A2A� �� kofein!.� Wykazali$my,� %e� CPA�

hamowa�,� a� DGCPX� nasila�� ekspresji!� sensytyzacji� na� nagradzaj ce� dzia�anie� morfiny,��

co�wskazuje�na� istotn �rol!�receptorów�adenozynowych�A1�w�tym�procesie.�Interesuj ce�

wyniki� uzyskali$my� równie%�w� badaniach� oceniaj cych� akwizycj!� sensytyzacji�w� te$cie�

CPP,� gdzie� wszystkie� badane� ligandy� receptorów� adenozynowych� hamowa�y� rozwój�

sensytyzacji� na�dzia�anie� nagradzaj ce�morfiny.�Uzyskane�wyniki�wyra'nie�potwierdzi�y�

udzia��uk�adu�adenozynowego�w�procesie�uzale%nienia�od�morfiny.��

W� kolejnych� do$wiadczeniach� (3),� wykazali$my,� %e� podanie� agonistów� receptorów�

adenozynowych�A1�i�A2A�hamowa�o�rozwój�sensytyzacji�na�objawy�odstawienne�morfiny�

u� szczurów.� Aby� dok�adniej� pozna&� mechanizmy,� odpowiedzialne� za� zmiany��

w�zachowaniu�badanych�zwierz t,�po�przeprowadzeniu�bada#�behawioralnych�zwierz!ta�

zosta�y�poddane�dekapitacji�w�celu�pobrania�struktur�mózgu�*PFC,�hipokamp,�pr %kowie)�

do� bada#� neurochemicznych� i� molekularnych.� W� badaniach� neurochemicznych,��

przy� u%yciu� chromatografii�wysokoci$nieniowej,�w� których� oceniano� st!%enie� dopaminy��

i�jej�metabolitów�w�wybranych�strukturach�mózgu,��wykazali$my,�%e�podawanie�ligandów�

receptorów�adenozynowych�w�okresach�przerw�w�podawaniu�morfiny�nie�mia�o�wp�ywu�

na� zmiany� w� poziomie� dopaminy� oraz� jej� metabolitów� indukowane� przewlek�ym,�

przerywanym� podawaniem�morfiny.�Natomiast� w� badaniach� molekularnych,� w� których�

analizowali$my� ekspresj!� mRNA� i� bia�ka� receptorów� dopaminergicznych� D1� i� D2�

*odpowiednio� technik � �a#cuchowej� reakcji� odwrotnej� transkryptazy� w� czasie�

rzeczywistym� (RQ-PCR)� i� za� pomoc � analizy�Western� blot),�wykazali$my,� %e�podawanie�

selektywnych�agonistów�receptorów�adenozynowych�CPA�i�CGS�21680�w�okresach�przerw�

mi!dzy� podawaniem� morfiny� powodowa�o� zmiany� ekspresji� mRNA� i� bia�ka� obu�

receptorów� adenozynowych� w� badanych� strukturach� mózgu.� Na� podstawie� wyników�

przeprowadzonych� do$wiadcze#� wnioskowali$my,� %e� wielokrotne� epizody� odstawienia�

morfiny� po� jej� przewlek�ym� podawaniu� powoduj � zwi!kszenie� nat!%enia� kolejnych�

epizodów� objawów� odstawiennych� i� prowadz � do� powstawania� zmian� w� ekspresji�

receptorów� dopaminergicznych� D1� i� D2� w� badanych� strukturach� mózgu.� Podawanie�

selektywnych� agonistów� receptorów� adenozynowych� w� poszczególnych� okresach�

odstawienia�morfiny�znacznie�zmniejszy�o�nat!%enie�objawów�odstawiennych�u�szczurów.�

Wydaje� si!,� %e� by�o� to� wynikiem� wp�ywu� ligandów� receptorów� adenozynowych��

na�ekspresj!�receptorów�D1�i�D2,�ale�nie�na�wydzielanie�dopaminy�w�strukturach�uk�adu�

mezokortykolimbicznego.��
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Wyniki� powy�szych� bada�� zosta�y� opisane� i� przedyskutowane� w� 4� pracach�

opublikowanych�w�czasopismach�o�zasi gu�mi dzynarodowym�[IF=2.167;�IF�=�2.532;�IF�=��

2.558;�IF�=�3.308]�(Za��cznik�5,�pkt�II.A.2.a.�poz.�7,11,�15,�17).�

Kolejna� grupa� bada�� przeprowadzonych� po� uzyskaniu� stopnia� doktora� nauk�

farmaceutycznych� dotyczy�a� oceny� udzia�u� czynników� !rodowiskowych� w� rozwoju�

uzale�nie��lekowych.�Wykonano�je�we�wspó�pracy�z�PUM�w�Szczecinie�(Katedra�Biochemii�

i�Chemii�Medycznej,�Katedra� i�Zak�ad�Fizjologii,�Zak�ad�Biochemii� i�"ywienia�Cz�owieka)�

oraz� we� wspó�pracy� z� Uniwersytetem� Przyrodniczym� w� Lublinie� (Katedra� Anatomii�

Patologicznej).�Spo!ród�ró�nych�czynników�egzogennych,�na�które�nara�ony�jest�organizm�

w�trakcie�wzrostu�i�rozwoju,�a�które�mog#�mie$�niekorzystny�wp�yw�na�OUN,�wybrali!my�

o�ów,�jako�substancj �powszechnie�wyst puj#c#�w�!rodowisku.�Analizuj#c�dost pne�dane�

z� pi!miennictwa� sugeruj#ce,� �e� d�ugotrwa�e� nara�enie� na� o�ów� w� okresie� wczesno�

rozwojowym� mo�e� mie$� zwi#zek� z� zaburzeniami� zachowania� [Jakubowski,� 2011]��

i�zaburzeniami�o�pod�o�u�neurodegeneracyjnym�u�doros�ych�[Basha�i�Reddy,�2010;�Coon��

i�wsp.,� 2006],�mo�na� by�o� przypuszcza$,� �e� d�ugotrwa�a� ekspozycja� na� o�ów�mo�e�mie$�

równie�� wp�yw� na� rozwój� uzale�nie�� lekowych.� Przeprowadzili!my� wi c� badania�

behawioralne,� w� oparciu� o� udokumentowany� model� neurotoksyczno!ci� o�owiu�

[Baranowska-Bosiacka� i�wsp.,� 2013],�które�mia�y� na� celu� okre!lenie�wp�ywu� ekspozycji��

na� o�ów� (w� postaci� 0.1%� roztwóru� octanu� o�owiu� do� picia)� w� okresie� prenatalnym��

i� pourodzeniowym� na� rozwój� uzale�nienia� od� morfiny� u� szczurów� doros�ych.��

W� przeprowadzonych� badaniach� wykazali!my� nasilenie� nat �enia� objawów�

odstawiennych� oraz� zwi kszenie� ekspresji� tolerancji� na� dzia�anie� przeciwbólowe��

u�zwierz#t�poddanych�dzia�aniu�o�owiu�i�morfiny.�Wyniki�te�potwierdzaj#,��e�d�ugotrwa�a�

ekspozycja� prenatalna� i� pourodzeniowa� na� dzia�anie� o�owiu� nasila� rozwój� uzale�nienia��

od� morfiny� u� zwierz#t� doros�ych.�Nast pnie� przeprowadzili!my� ocen � ekspresji� mRNA��

i� bia�ka� receptorów� dopaminergicznych� D2,� oraz� analiz � immunohistochemiczn#�

receptorów� D2� w� wybranych� strukturach� mózgu� metod#� RT-PCR� i� Western� blot.�

Wykazali!my,��e�ekspozycja�na�o�ów�powoduje�wyra&ne�zmiany�w�ekspresji� receptorów�

dopaminergicznych�D2�w�badanych�strukturach�mózgu.�Wyniki�uzyskanych�bada��zosta�y�

opublikowane�w�czasopi!mie�Toxicology�[IF=3.745]�(Za��cznik�5,�pkt�II.A.2.a.�poz.13).��

Powy�sze� wyniki� da�y� pocz#tek� kolejnym� badaniom� molekularnym,� oceniaj#cym�

mechanizmy�zale�no!ci�pomi dzy�d�ugotrwa�#�ekspozycj#�na�o�ów�a�rozwojem�tolerancji�

morfinowej.� � W� badaniach� tych� wykazali!my� wyra&ny� wzrost� ekspresji� mRNA� i� bia�ka�

receptorów� purynergicznych� P2X4� i� P2X7�w�wybranych� strukturach�mózgu� (hipokamp,�

pr#�kowie,� PFC)� u� szczurów� poddanych� dzia�aniu� o�owiu� i� u� zwierz#t� poddanych�
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dzia�aniu�zarówno�o�owiu,�jak�i�morfiny.�Poniewa��wiadomo,��e�w�stanach�patologicznych�

(niedotlenienie,� udar)� dochodzi�do� aktywacji� receptorów� purynergicznych� P2X4� i� P2X7�

[Duan� i� wsp.,� 2003],� a� w� konsekwencji� do� rozwoju� stanu� neurozapalnego� w� OUN�

[Burnstock,�2016],� �mo�na�przypuszcza$,��e�obserwowany�w�badaniach�wzrost�ekspresji�

receptorów� purynergicznych� wynika� z� powstawania� stanu� zapalnego,� indukowanego�

d�ugotrwa�#� ekspozycj#�na�o�ów.�Mo�e� to�mie$�wp�yw�na� nasilenie� fizycznych� objawów�

uzale�nienia� od� morfiny� u� badanych� zwierz#t.� Dodatkowo,� przeanalizowali!my� zmiany��

w� ekspresji� mRNA� i� bia�ek� receptorów� adenozynowych� A1� u� zwierz#t� poddanych�

ekspozycji� na� o�ów,� a� tak�e� ekspresj �mRNA�markera� komórek�mikroglejowych� �� Iba1�

(zjonizowanej,� adaptorowej� cz#steczki� wi#�#cej� wap�,� typu� 1;� ang.� ionized� calcium-

binding� adapter� molekule� 1),� oraz� markera� astrocytów� GFAP� (kwa!ne� bia�ko�

w�ókienkowe;� ang.� glial� fibrillary� acidic� protein)� w� PFC,� hipokampie� i� pr#�kowiu.��

W�przeprowadzonych�badaniach�wykazali!my�wzrost�ekspresji�mRNA�i�bia�ka�receptorów�

A1�w� strukturach�mózgu�w�grupach�zwierz#t� otrzymuj#cych� tylko�o�ów� i� tylko�morfin .�

Natomiast� u� zwierz#t� poddanych� dzia�aniu� o�owiu� i� morfiny,� ekspresja� receptorów� A1�

by�a� porównywalna� do� tej,� obserwowanej� u� szczurów� poddanych� dzia�aniu� o�owiu.���

W� naszych� badaniach� wykazali!my� równie�� zwi kszon#� ekspresj �markerów� komórek�

mikroglejowych��

i�astrocytarnych�w�strukturach�mózgu�u�szczurów�poddanych�dzia�aniu�o�owiu�i�morfiny.��

Wiadomo�z�pi!miennictwa,��e�w�ró�nych�stanach�patologicznych�dochodzi�do�zwi kszonej�

ekspresji� astrocytów� i� mikrogleju,� co� prowadzi� do� wzrostu� wydzielania� cytokin�

prozapalnych� [Stru�y�ska� i� wsp.,� 2007].� � Wzrost� ekspresji� komórek� glejowych��

i� astrocytarnych� obserwowany� w� naszych� badaniach� mo�e� wi c� by$� spowodowany�

stanem� neurozapalnym� rozwijaj#cym� si � podczas� � d�ugotrwa�ej� ekspozycji� zwierz#t��

na� o�ów.� Poniewa�� stan� neurozapalny� mo�e� prowadzi$� do� dysfunkcji� OUN� [Gonzáles��

i� wsp.,� 2014],� zmieniaj#c� aktywno!$� ró�nych� neuroprzeka&ników� i� neuromodulatorów�

[Parpura� i�wsp.,� 2012],� nie� jest�wykluczone,� �e�mo�e�mie$� równie��wp�yw�na� dzia�anie�

innych� substancji,� w� tym� substancji� uzale�niaj#cych.� Uzyskane� wyniki� bada��

opublikowane�zosta�y�w�czasopi!mie�o�mi dzynarodowym�zasi gu�[IF�=�3.582]�(Za��cznik�

5,�pkt�II.A.2.a.�poz.�18).�

We� wspó�pracy� z� Katedr#� i� Zak�adem� Chemii� Organicznej� UM� w� Lublinie,�

przeprowadzi�am� równie�� eksperymenty,� w� których� oceniali!my� aktywno!$�

farmakologiczn#� nowo� zsyntetyzowanych� substancji,� pochodnych� 5-(4-chlorofenylo)-2-

(morfolin-4-ylmetylo)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tionu� w� kontek!cie� dzia�ania�

przeciwbólowego� (antynocyceptywnego).� �Dodatkowo�przeprowadzili!my�eksperymenty�

behawioralne,�w� których�badano�aktywno!$� lokomotoryczn#� oraz� koordynacj � ruchow#�
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zwierz#t.� W� przeprowadzonych� badaniach� wykazali!my,� �e� wszystkie� badane� zwi#zki�

posiadaj#�dzia�anie�antynocyceptywne�u�myszy�w�te!cie�gor#cej�p�ytki�(ang.�the�hot�plate�

test)� oraz� w� te!cie� przeci#gania� (ang.� the� writhing� test),� pozostaj#c� bez� wp�ywu��

na� koordynacj � ruchow#� zwierz#t.� Dwie� z� badanych� substancji� zmniejsza�y� ruchliwo!$�

zwierz#t,� co� wskazuje� na� ich� w�a!ciwo!ci� uspokajaj#ce� i� nasenne.� Badanie� te� zosta�y�

opublikowane�w�czasopi!mie�o�zasi gu��mi dzynarodowym��[IF=�2.471]�(Za��cznik�5,�pkt�

II.A.2.a.�poz.�14).�

Zainteresowanie� problematyk#� uzale�nie�� i� analiza� dost pnych� danych� literaturowych��

w�ostatnich�latach�skierowa�y�moj#�uwag �na�mefedron,�substancj �uzale�niaj#c#�z�grupy�

nowych� substancji� psychoaktywnych� (ang.� novel� psychoactive� substances;� NPS),� dawniej�

znanych� jako� tzw.� dopalacze� (ang.� legal� highs,� smart� drugs).� Mefedron��

(4-metylometkatynon)� jest� syntetycznym� zwi#zkiem,� pochodnym� katynonu.� Nale�y� do�

grupy�'-�keto-analogów�i�wykazuje�dzia�anie�psychostymuluj#ce�i�empatogenne�podobne�

do� efektów� kokainy� czy� pochodnych� amfetaminy� [Dybdal-Hargreaves� i� wsp.,� 2013;�

Papaseit� i� wsp.,� 2017;� Schifano� i� wsp.,� 2011].� Pomimo� licznych� ogranicze�� prawnych�

[Ustawa� z� dnia� 29� lipca� 2005;� Ustawa� z� dnia� 10� czerwca� 2010]� mefedron� jest� nadal�

dost pny� w� sprzeda�y� internetowej� [Midgley� i� wsp.,� 2018],� co� jest� szczególnie�

niebezpieczne� ze� wzgl du� na� fakt,� �e� mechanizmy� aktywno!ci� farmakologicznej�

mefedronu,�efekty�zwi#zane�a�jego�przewlek�ym�podawaniem,��a�tak�e�interakcje�z�innymi�

substancjami� psychoaktywnymi� wci#�� nie� s#� do� ko�ca� poznane.� Bior#c� pod� uwag �

powy�sze� doniesienia,� przeprowadzi�am� szereg� bada�� behawioralnych,� dotycz#cych�

oceny� aktywno!ci� farmakologicznej� � mefedronu� i� poszukiwania�mechanizmów� le�#cych��

u�podstaw�jego�dzia�ania.�Wykaza�am,���e:�

1.� mefedron� w�dawkach� 0.25,� 0.5� oraz� 1� mg/kg� wyra&nie� poprawia� pami $� w� te!cie�

zmodyfikowanego�labiryntu�krzy�owego�mEPM�(ang.�modified�elevated�plus�maze)�i�NOR��

u�myszy.��

2.� mefedron� w� dawkach� 1.25,� 2.5� i� 5�mg/kg,� podawany� zarówno� �#cznie� z� progow#��

(55�mg/kg),� jak� i� dzia�aj#c#� (110�mg/kg)� dawk#�pentetrazolu� nie�ma� istotnego�wp�ywu��

na�zachowanie�zwierz#t.��

3.�mefedron�podany� jednorazowo� �#cznie�z�diazepamem� lub�etanolem�nasila� lub�os�abia�

ich�efekt�anksjolityczny�w�zale�no!ci�od�zastosowanej�dawki��

4.� przewlek�e� podawanie� mefedronu� w� dawce� 5� mg/kg� powoduje� rozwój� tolerancji��

na�aktywno!$�lokomotoryczn#�u�myszy.�Efekt�by��obserwowany�ju��2-go�dnia�podawania�

zwi#zku.�Odstawienie� mefedronu� na� 48� godz.� nie� zmienia� aktywno!ci� lokomotorycznej�

myszy.��
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5.� zastosowanie� inhibitorów� NOS� hamuje,� a� L-argininy� nasila� rozwój� tolerancji��

na�dzia�anie�lokomotoryczne�mefedronu�u�myszy.��

6.� przewlek�e� podawanie�mefedronu�w� dawkach� 2.5� i� 5�mg/kg� raz� dzienne,� z� przerw#��

w� podawaniu� (zarówno� 7� dni,� jak� i� 14� dni)� powoduje� zwi kszenie� aktywno!ci�

lokomotorycznej� w� porównaniu� do� jednorazowej� dawki� mefedronu,� co� wskazuje��

na�rozwój�sensytyzacji�na�dzia�anie�lokomotoryczne�mefedronu�u�myszy.��

Wy�ej�wymienione�wyniki� bada�� zosta�y� zaprezentowane� na� konferencjach� naukowych�

(Za��cznik�5,�pkt�III.B.1.b.�poz.�9,�15,�17,�23).���

�

Podj �am� równie�� prób � oceny� zaanga�owania� NO� w� procesy� sensytyzacji� po�

przewlek�ym,� przerywanym� stosowaniu� mefedronu� u� myszy.� Na� podstawie�

przeprowadzonych�do!wiadcze��wykaza�am,��e�przewlek�e�podawanie� inhibitorów� �NOS��

hamuje� rozwój� sensytyzacji� na� aktywno!$� lokomotoryczn#� mefedronu.� Natomiast�

podawanie� inhibitora� sGC:� b� kitu� metylenowego� lub� prekursora� NO:� L-argininy� nie�

wywiera�o� znacz#cego� wp�ywu� na� rozwój� sensytyzacji� na� aktywno!$� lokomotoryczn#�

mefedronu�u�myszy.�Wyniki�te,�wskazuj#ce�na�rozwój�sensytyzacji�na�dzia�anie�mefedronu�

oraz� na� zaanga�owanie� NO� w� tych� mechanizmach,� zosta�y� zaprezentowane� na�

konferencjach�naukowych�(Za��cznik�5,�pkt�III.B.1.b.�poz.�22,�27).�Badania�molekularne,�

które� zosta�y� podj te� we� wspó�pracy� z� Zak�adem� Neurobiologii� Instytutu� Farmakologii�

PAN�pozwol#�na�dok�adniejsz#�ocen �mechanizmu�obserwowanych�interakcji.�

Równocze!nie� we� wspó�pracy� z� Uniwersytetem� Przyrodniczym� w� Lublinie� (Katedra�

Anatomii� Patologicznej)� podj li!my� interdyscyplinarne� badania� wp�ywu� ekspozycji�

szczurów�na�dzia�anie�mefedronu�w�okresie�dorastania�na�dzia�anie�nagradzaj#ce�morfiny�

u� zwierz#t� doros�ych.� W� badaniach� behawioralnych� � wykazali!my� wyra&ne� nasilenie�

dzia�ania� nagradzaj#cego� morfiny� u� osobników� doros�ych� nara�onych� na� dzia�anie�

mefedronu�w�okresie�dorastania.�W�badaniach�molekularnych,�w�którym�oceniano�poziom�

ca�kowitej�metylacji�DNA� (mechanizm�epigenetyczny,�odpowiedzialny�za� indukcj �zmian�

fenotypowych� bez� wp�ywu� na� sekwencj � nici� DNA)� wykazali!my� istotne� zmniejszenie�

metylacji� DNA� w� pr#�kowiu� zwierz#t� poddanych� dzia�aniu� mefedronu� i/lub� morfiny.�

Mo�na� zatem�wnioskowa$,� �e� ekspozycja� organizmu� na� dzia�anie�mefedronu�w� okresie�

dorastania� indukuje� d�ugotrwa�y,� uwra�liwiaj#cy�wp�yw� na� czynno!$� neuronów� uk�adu�

mezolimbicznego,�co�zwi#zane� jest�ze�zmianami�epigenetycznymi�DNA.�Mo�e�to�sprzyja$�

powstawaniu� uzale�nie�� na� ró�ne� substancje.� Przeprowadzili!my� równie�� analiz �

histopatologiczn#�w#troby�i�nerek�zwierz#t�doros�ych,�która�wykaza�a�miejscowe�zmiany�

w� strukturze� morfologicznej� narz#dów,� co� potwierdza,� �e� ekspozycja� na� dzia�anie�

mefedronu�mo�e�prowadzi$�do�ich�d�ugotrwa�ej�dysfunkcji.�
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Podsumowuj#c,� wyniki� z� przeprowadzonych� bada�,� dotycz#cych� aktywno!ci�

farmakologicznej� mefedronu,� poszukiwania� mechanizmów� jego� dzialania� i� interakcji��

z� innymi� substancjami� psychoaktywnymi� zosta�y� zaprezentowane� na� zjazdach�

mi dzynarodowych�(Za��cznik�5,�pkt�III.B.1.b.�poz.�9,�15,�17,�22,�23,�27).��Opublikowana�

zosta�a� równie��1� praca� [IF=� 3.040]� (Za��cznik� 5,� pkt� II.A.2.a.� poz.� 20),� � a� 2�nast pne�

zosta�y�przygotowane�do�publikacji.�

Wa�n#� cz !ci#� mojej� pracy� naukowej� w� okresie� po� uzyskaniu� stopnia� doktora� nauk�

farmaceutycznych� by�y� równie�� badania� dotycz#ce� oceny� wp�ywu� nanocz#stek� srebra�

(nanoAg)� na� aktywno!$� OUN� u� szczurów.� � Ze� wzgl du� na� to� �e� NanoAg,� powszechnie�

stosowane� w� przemy!le� biotechnologicznym,� posiadaj#� zdolno!$� przenikania� przez�

barier � krew-mózg,� w� ostatnich� latach� podejmowane� s#� próby� stosowania� ich� jako�

no!nika� substancji� leczniczych.� Nie� ma� jednak� danych� literaturowych� na� temat�

bezpiecze�stwa� dzia�ania� nanoAg� na� OUN.� We� wspó�pracy� z� Zak�adem� Neurochemii,�

Instytutu�Medycyny�Do!wiadczalnej�i�Klinicznej�im�M.�Mossakowskiego�PAN�w�Warszawie�

przeprowadzili!my� badania� behawioralne� i� biochemiczne,� w� których� wykazali!my,��

�e� przewlek�e� (14� dni)� podawanie� nanoAg� nie� wp�ywa� na� ca�kowity� poziom� bia�ka��

we� frakcji� mielinowej� izolowanej� z� mózgu� szczurów,� jednak� powoduje� istotny� spadek�

poziomu� badanych� bia�ek� mielinowych.� Co� wi cej,� zmiany� biochemiczne�

wspó�wyst powa�y� ze� zmianami� na� poziomie� ultrastrukturalnym.� W� badaniach�

behawioralnych� nie� obserwowali!my� wp�ywu� przewlek�ego� podawania� nanoAg��

na� zachowanie� szczurów.� Uzyskane� wyniki� pozwalaj#� wnioskowa$,� �e� ekspozycja� na�

nanoAg� powoduje� uszkodzenie� os�onek� mielinowych� neuronów,� a� zatem� wywo�uje�

dzia�anie� neurotoksyczne.� Wyniki� te� zosta�y� opublikowane� w� czasopi!mie��

o�mi dzynarodowym�zasi gu�[IF=3.582]��(Za��cznik�5,�pkt�II.A.2.a.�poz.�19).�

W�ostatnim�czasie�bra�am�równie��udzia��w�badaniach�nad�ocen#�roli�metabotropowych�

receptorów� glutaminianergicznych� w� mechanizmach� o!rodkowego� dzia�ania� morfiny.�

Oprócz� wielu� doniesie�� na� temat� zaanga�owania� metabotropowych� receptorów�

glutaminianergicznych� w� hamowanie� glutaminianergicznej� cytotoksyczno!ci,� w� procesy�

l kowe� czy� uzale�nienia� lekowe� [Pin� i� Duvoisin,� 1995],� istniej#� dane,� które� wskazuj#��

na� szerokie� rozmieszczenie� metabotropowych� receptorów� glutaminianergicznych��

w�obr bie�szlaków�bólowych�[Vardi�i�wsp.,�2000],�a�tym�samym�wskazuj#�ich�istotn#�rol ��

w� procesach� bólowych� [Montana� i� Gereau,� 2011].� Inspiruj#c� si � powy�szymi� danymi,�

podj li!my�prób �oceny�zaanga�owania,�niebadanych�dot#d�w�tym�obszarze,�receptorów�

mGlu7,�w�efekty�o!rodkowe�morfiny�u�myszy.�W�naszych�badaniach�oceniali!my�wp�yw�

agonisty� receptora� mGlu7� -� N,N*-dibenzhydrylethane-1,2-diamine� dihydrochloride�
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(AMN082)� na� przeciwbólowe� efekty� morfiny� oraz� na� rozwój� i� ekspresj � tolerancji��

na�dzia�anie�przeciwbólowe�morfiny.�W�celu�oceny� roli� receptora�mGLu7�w�morfinowej�

tolerancji� i� sprawdzenia� powi#zania� tego� efektu� z� � receptorami� NMDA,� zastosowali!my�

selektywnego� antagonist � mGlu7� �� 6-(4-methoxyfenylo)-5-metylo-3-piridino-4-

ylisoxazolo[4,5-c]piridino-4(5H)-on� (MMPIP)� oraz� antagonist � receptorów� NMDA� ��

dizocylpin � (MK-801).� W� naszych� badaniach� wykazali!my,� �e� podanie� AMN082��

nie�wp�ywa�o�na�dzia�anie�analgetyczne�morfiny,�natomiast� �hamowa�o�rozwój�tolerancji�

morfinowej� u� myszy.� Efekt� ten� by�� odwracany� przez� MMPIP,� ale� nie� przez� MK-801,��

co� wyra&nie� potwierdza� udzia�� receptorów� mGlu7� w� rozwoju� tolerancji� na� dzia�anie�

przeciwbólowe� morfiny.� Przedstawione� wyniki� sugeruj#,� �e� ligandy� receptorów� mGlu�

mog�yby�by$�w�przysz�osci�stosowane�jako�substancje�pomocnicze,��#cznie�z�substancjami�

opioidowymi,� �w� leczeniu�przewlek�ego�bólu.�Praca�przedstawiaj#ca� rezultaty�opisanych�

bada�� zosta�a� opublikowana� w� czasopi!mie� o� zasiegu� mi dzynarodowym� [IF=2.517]�

(Za��cznik�5,�pkt�II.A.2.a.�poz.�21).�

Analizuj#c�pi!miennictwo�na�temat�zaanga�owania�receptorów�metabotropowych�mGlu5�

w� plastyczno!$� synaptyczn#� � oraz�w� procesy� uczenia� si � i� pami ci� [Ayala� i� wsp.,� 2009;�

Homayoun� i� Moghaddam,� 2010;� Homayoun� i� wsp.,� 2004]� podj li!my� dalsze� badania,.�

maj#ce� na� celu� ocen � wp�ywu� PAM� receptorów� mGlu5:� (� S)-(4-fluorofenylo)(3-(3-(4-

fluorofenylo)-1,2,4-oxadiazolo-5-ylo)-piperidino-1-yl�(ADX-47273)�na�zaburzenia�pami ci�

wywo�ane� odstawieniem� etanolu� w� modelu� Barnes� maze,� powszechnie� stosowanego��

do� � do� oceny� pami ci� przestrzennej� u� szczurów.� Dodatkowo� przeprowadzone� zosta�y�

badania�ekspresji�podjednostki�receptora�NMDA,�GluN2B�w�hipokampie�i�PFC,�13�dnia�po�

odstawieniu� etanolu.� W� naszym� modelu� do!wiadczalnym� obserwowali!my,��

�e�odstawienie�przewlekle�podawanego�etanolu�zaburza�pami $�przestrzenn#�u�szczurów.�

Zastosowanie�ADX-47273�przez�3�dni�przed�pierwsz#�prób#�uczenia,�znacznie�poprawi�o�

uczenie� si � w� grupie� szczurów� otrzymuj#cych� etanol.� W� badaniach� molekularnych�

obserwowali!my�spadek�ekspresji�podjednostki�GluN2B�w�badanych�strukturach�mózgu��

po�odstawieniu� etanolu,�oraz�wzrost� ekspresji� tych� receptorów�po�podaniu�PAM� -�ADX-

47273.� Na� podstawie� uzyskanych� wyników� mo�na� zatem� wnioskowa$,� �e� pozytywna�

modulacja� receptorów� mGlu5� odwraca� zaburzenia� pami ci� przestrzennej� wywo�ane�

odstawieniem� przewlekle� podawanego� etanolu.� Efekt� ten� mo�e� by$� zale�ny��

od�zwi kszonej�aktywno!ci�podjednostki�receptora�NMDA�-��GluN2B�w�hipokampie�i�PFC.�

Przedstawione� w� niniejszej� pracy� wyniki� bada�� wyra&nie� wskazuj#,� �e� pozytywna�

modulacja�receptorów�mGlu5�wp�ywa�na�funkcj �receptorów�NMDA,�co�budzi�nadzieje�na�

nowe� mo�liwo!ci� terapii� uzale�nienia� od� etanolu.� � Wyniki� opisanych� bada�� zosta�y�



Sylwia�Talarek���������������������������������������������������������Autoreferat�������������������������������������������������������������Za��cznik�2a�

 

58 

 

opublikowane�w�czasopi!mie�o�mi dzynarodowym�zasi gu�[IF=3.173]��(Za��cznik�5,�pkt�

II.A.2.a.�poz.�22).�

Obecnie,� we� wspó�pracy� z� PUM� w� Szczecinie� (Katedra� Biochemii� i� Chemii� Medycznej,�

Katedra�i�Zak�ad�Fizjologii,�Zak�ad�Biochemii�i�"ywienia�Cz�owieka)�prowadzimy�równie��

badania� dotycz#ce� oceny� zaanga�owania�uk�adu� oreksyn�w�mechanizmach� uzale�nienia�

od�morfiny.�Oreksyny/hipokretyny� s#� neuropeptydami� [de� Lecea� i� �wsp.,� 1998;� Sakurai��

i� wsp.,� 1998],� pe�ni#cymi� funkcj � neurotransmitera� i� neuromodulatora,� a� tak�e� rol �

hormonów�[Beuckmann�i�Yanagisawa,�2002;�Tahari�i�Bloom,�2001].�Obecno!$�receptorów�

oreksynowych�w� strukturach� uk�adu�mezolimbicznego,�w� tym�w�VTA� [Borgland� i� wsp.,�

2006]� sugeruje,� �e� uk�ad� oreksyn� mo�e� uczestniczy$� w� dzia�aniu� substancji�

uzale�niaj#cych.�Powy�sze�doniesienia�zainspirowa�y�nas�do�przeprowadzenia�bada��nad�

ocen#�wp�ywu� antagonisty� receptorów�OX-1� (SB-334867)� na� sensytyzac � na� aktywno!$�

lokomotoryczn#� morfiny� u� myszy.� Model� sensytyzacji� behawioralnej� � odzwierciedla�

zachowania�poszukiwawcze�zwierz#t.� �W�wyniku�przeprowadzonych�bada��wykazali!my�

statystycznie� istotne� zahamowanie� sensytyzacji� na� dzia�anie� morfiny� przez� SB-334867.��

Po� badaniach� behawioralnych� wykonano� badania� molekularne� w� strukturach� mózgu�

(hipokamp,� PFC� pr#�kowie),� w� których� oceniano� ekspresj � mRNA� receptorów�

oreksynowych� OX-1� i� OX-2,� dopaminowych� D1� i� D2,� adenozynowych� A1� i� A2A� oraz�

ekspresj � komórek� mikroglejowych� i� astrocytarnych� przy� u�yciu� techniki� RT-� PCR��

w� czasie� rzeczywistym.� W� badaniach� molekularnych� wykazali!my� znacz#c#� rol �

receptorów� OX-1� hipokampa� i� PFC� w� akwizycji� morfinowej� sensytyzacji� u� myszy.�

Obserwowali!my�tak�e�zmiany�w�wybranych�strukturach�mózgu�w�ekspresji�receptorów�

dopaminowych�D1�i�D2�oraz�adenozynowych�A1�i�A2A�u�badanych�zwierz#t.�Po�podaniu�

antagonisty�receptorów�oreksynowych�OX-1�obserwowane�by�y�tak�e�zmiany�w�ekspresji�

komórek� mikroglejowych� i� astrocytarnych.� W� niniejszej� pracy� po� raz� pierwszy�

udokumentowano� w� badaniach� in� vivo� istnienie� interakcji� pomi dzy� uk�adem� oreksyn��

a� receptorami� adenozynowymi� i� komórkami� glejowymi� w� OUN.� � Wyniki� tych� bada��

zosta�y� opublikowane� w� mi dzynarodowym� czasopi!mie� Mol.� Neurobiol.� o� wysokim�

czynniku�wp�ywu�IF�=��5.076�(Za��cznik�5,�pkt�II.A.2.a.�poz.�23).�

�

�

�

�
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Dalsze�plany�badawcze�

Obecnie� planuj�� kontynuowa�� badania� naukowe� nad� rol�� szlaku� NO:cGMP� i� uk�adu�

glutaminianergicznego� w� mechanizmie� dzia�ania� substancji� psychoaktywnych��

i� w� patomechanizmie� procesów� le �cych� u� podstaw� rozwoju� uzale nie!� lekowych.��

Badania�biochemiczne�i�molekularne�w�strukturach�zwi�zanych�z�uzale nieniem�lekowym�

i� procesami� pami�ci�maj�� udzieli�� odpowiedzi� na� pytanie� o� neurobiologiczne� pod�o e�

zmian� behawioralnych.� Zw�aszcza� interesuj�ce� wydaje� si�� podj�cie� dok�adnych�

wieloo"rodkowych� bada!� nad� transdukcj�� sygna�ów� z� udzia�em� cGMP,� i� jego� udzia�u��

w� procesach� zachodz�cych� w� OUN� pod� wp�ywem� dzia�ania� substancji� uzale niaj�cych.��

Poszerzenie� bada!� nad� powi�zaniem� procesów� pami�ci� z� mechanizmem� uzale nie!��

i� pozytywne� rezultaty� zaplanowanych� bada!� mog�� przyczyni�� si�� w� perspektywie� do�

wykorzystywania� uzyskanej� wiedzy� w� terapii� zaburzen� funkcji� OUN.� �We� wspó�pracy��

z� Katedr�� i� Zak�adem� Farmacji� Stosowanej� Uniwersytetu� Medycznego� oraz� Zak�adem�

Neurobiologii� Instytutu� Farmakologii� PAN�w� Krakowie� planuj�� przeprowadzi�� badania�

behawioralne� i�molekularne,�dotycz�ce� poszukiwania�mechanizmów� le �cych� u� pod�o a�

dzia�ania� NPS.� Obecnie,� zamierzam� równie � kontynuowa�� badania� behawioralne,�

po��czone� z� obrazowaniem� przy yciowym� oraz� badania� biochemiczne� zaplanowane��

w� projektach� badawczych.� � Dotycz�� one:� 1)�wp�ywu� podawania� katynonów,� �w� okresie�

m�odzie!czym� na� fenotyp� doros�ych� szczurów,� ze� szczególnym� uwzgl�dnieniem� roli�

metaloproteinazy� macierzy� zewn�trzkomórkowej� 9� (MMP-9)� w� badanych� efektach�

mefedronu��(Za��cznik�5.,�II.I.2.�g)�oraz�2)�okre"lenia�udzia�u�neuroprzeka#nictwa�GABA-

ergicznego� i� glutaminianergicznego� w� uzale niaj�cym� dzia�aniu� mefedronu� (Za��cznik�

5.,�II.I.2.�h).�Zamierzam�równie �kontynuowa��wspó�prac��z�Zak�adem�Biochemii�i�Chemii�

Medycznej,� Katedr�� i� Katedr�� Fizjologii,� Katedr�� Biochemii� i� $ywienia� Cz�owieka,� PUM��

w� Szczecinie� oraz� z� Katedr�� Anatomii� Patologicznej� Uniwersytetu� Przyrodniczego��

w� Lublinie� w� zakresie� badania� nad� rol�� uk�adu� oreksynowego� w� mechanizmach�

uzale nienia� od� substancji� uzale niaj�cych.� Badania� te� pozwol�� na� poszerzenie� wiedzy��

na� temat� mechanizmów� dzia�ania� substancji� uzale niaj�cych,� a� tak e,� w� perspektywie,��

na�rozwój�farmakoterapii�uzale nie!�od�substancji�psychoaktywnych.�

�

�

�
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5.3.�Inne�osi�gni�cia�

Ca�okszta�� dzia�alno"ci� naukowo-badawczej� wraz� z� wykazem� opublikowanych�

prac� naukowych� oraz� szczegó�owe� informacje� o� wspó�pracy� naukowej�

osi�gni�ciach� dydaktycznych� i� popularyzacji� nauki� zosta�y� przedstawione��

w�odpowiednich�punktach�w�Za��czniku�5:������

�

Ø Udzia��w�projektach�badawczych�(pkt�II.�I.�1;�2.�a-h),��

Ø Wyg�oszone�referaty�(pkt�II.K.),��

Ø Udzia��w�mi dzynarodowych�i�krajowych�konferencjach�naukowych�(pkt�III.B.),�

Ø Nagrody�i�wyró!nienia�(pkt�II.J.;�III.D.),��

Ø Cz�onkostwo�w�organizacjach�naukowych�(pkt.�III.H.),��

Ø Opieka�nad�studenckimi�pracami�naukowymi�i�doktorantami�(pkt�III.J.,�III.K.),��

Ø Wspó�praca�naukowa�(pkt�III.Q.a),�

Ø Przebyte�szkolenia�i�kursy�(pkt�III.Q.b),��

Ø Sta!e�w�o"rodkach�naukowych��(pkt�III.L.),�

Ø Wykonane�recenzje�(pkt�III.P.),��

Ø Osi#gni cia�dydaktyczne�(pkt�III.I.1,2)�

Ø Dzia�alno"$�popularyzuj#ca�nauk �(pkt�III.I.3)�

�

�

�

�

�

�
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6.�BIBLIOMETRYCZNE�PODSUMOWANIE�DOROBKU�NAUKOWEGO:�

Mój�aktualny�dorobek�naukowy�(szczegó�owo�przedstawiony�w�Za��czniku�5)�obejmuje:��

Ø 33�oryginalne�pe�notekstowe�prace�naukowe�w�czasopismach�mi�dzynarodowych�

i�krajowych,�w�tym:�

§ 30�prac�znajduje�si��w�bazie�JCR�(pkt�I.�B.�poz.�M1-M7;�II.�A.�2.a.�poz.�1-23)�

§ �3�prace�oryginalne�bez�IF�(KBN/MNiSW=7)�(pkt�II.�D.�1.a.�poz.�1-2;�pkt�II.�D.�2.a.�

poz.1)��

Ø 4�prace�pogl�dowe�(pkt�II.�A.�2.b.�poz.�1;�pkt�II.�D.�2.b.�poz.�1-3)�

Ø 1�praca�popularno-naukowa�(pkt�II.�D.1.�c.�poz.�1)�

Sumaryczny� IF� wszystkich� prac� wynosi� 83.807,� a� sumaryczna� liczba� punktów�

KBN/MNiSW�wynosi�802.�

�

Ø 67�doniesie �na�konferencjach�tematycznych�i�naukowych,�w�tym:�

§ 43�z�konferencji�mi�dzynarodowych�(pkt�II.�K.a.�poz�1.2;�pkt�III.�B.�1.a.�poz.�1-3;�

pkt�III.�B.�1.b.�poz.�1-38)�

§ 24� z� konferencji� � krajowych� (pkt� II.� K.b.� poz.� 1-12;� pkt� III.� B.� 2.a.� poz.� 1-6;��

pkt�III.�B.�2.b.�poz.�1-6)�

�

!�czn��liczb"�cytowa �oraz�Indeks�Hirscha�(IH)�publikacji�przedstawiono�w�tabeli:�

LICZBA�CYTOWA#�(bez�autocytowa )� INDEKS�HIRSCHA�(IH)�publikacji�

wg�bazy�Web�of�Science�

(WoS)�

wg�bazy�

Scopus�

wg�bazy�Web�of�Science�

(WoS)�

wg�bazy�

Scopus�

158� 190� 9� 7�

�

Analiza� bibliometryczna� zosta a� przygotowana� przez� Bibliotek�� G ówn!� Uniwersytetu�

Medycznego�w�Lublinie�i�stanowi�Za��cznik�6.�do�wniosku.�

�
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7.�WYKAZ�SKRÓTÓW�
�

7-NI�-��7-nitroindazol��

AM�-��Akademia�Medyczna�

BDZ�-�benzodiazepiny�

BH4��-�tetrahydrobiopteryna��

Ca2+�-�jony�wapnia�

cAMP�-��3',5'-cykliczny�adenozynomonofosforan�

cGMP�-��3',5'-cykliczny�guanozynonomonofosforan�

Cl-�-�jony�chlorkowe�

CPP�-�warunkowana�preferencja�miejsca�

eNOS��� ródb!onkowa"syntaza"NO�

FAD��-�dinukleotyd�flawinoadeninowy�

GABA�-��kwas"#-aminomas!owy�

GABAA���receptor"dla"kwas"#-aminomas!owego�

GTP�-�guanozyno-5�-trifosforan��

IF�-��wspó!czynnik"oddzia!ywania�

IH�-�Indeks�Hirscha�publikacji�

iNOS���indukowana�syntaza�NO�

JCR�-�Journal�of�Citation�Reports��

L-NAME��-�ester�metylowy�NG��nitro-L-argininy�

L-NOARG�-�NG��nitro-L-arginina�

LTD�-�d!ugotrwa!e"os!abienie"synaptyczne�

LTP�-�d!ugotrwa!e"wzmocnienie"synaptyczne�

mEPM�-��zmodyfikowany"podniesiony"labirynt"krzy$owy�

MMP-9��-�metaloproteinaza"macierzy"zewn%trzkomórkowej"9�

mtNOS���mitochondrialna�syntaza�NO�

NAc���j%dro"pó!le$%ce"przegrody�
NADPH��-�fosforan�dinukleotydu�nikotynamidoadeninowego��

NMDA�-�kwas�N-metylo-D-asparaginowy�

nNOS��-�neuronalna�syntaza�NO�

NO���tlenek�azotu�

NOR�-��rozpoznawanie�nowego�obiektu�

NOS���syntaza�NO�

OUN�-�o rodkowy"uk!ad"nerwowy�

PAN�-�Polska�Akademia�Nauk�

PDEs�-�fosfodiesterazy�

PFC���kora"przedczo!owa�

PKA�-�kinaza"bia!kowa"zale$na"od�cAMP�

PKG��-�kinaza"bia!kowa"zale$na"od"cGMP�

PRIP1�-�katalitycznie"nieaktywne"bia!ko"1"zwi%zane"z"fosfolipaz%"C"�

UM�-��Uniwersytet�Medyczny�

VTA���obszar�brzusznej�nakrywki�

�

�

�

�
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