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Editorial

Editorial
Pierwszy numer Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii z roku 2010 otwiera artykuł poświęcony patogenetycznej roli hiperhomocysteinemii w zaburzeniach psychicznych (autorzy: Agnieszka Permoda-Osip i Janusz
Rybakowski, z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu). Zwiększenie stężenia aminokwasu homocysteiny jest związane z mechanizmami patologicznymi takich schorzeń, jak miażdżyca, choroby
naczyniowe, choroby neurodegeneracyjne i zaburzenia psychiczne. Z punktu widzenia psychiatrii, najbardziej
interesującą jest rola hiperhomocysteinemii w patogenezie depresji oraz zaburzeń funkcji poznawczych. Równie
istotne jest zagadnienie możliwości wpływu na te zaburzenia poprzez redukcję hiperhomocysteinemii za pomocą
suplementacji witamin z grupy B i kwasu foliowego. W ostatnich latach wykazano np., że podawanie kwasu foliowego w dawce 0,5 mg/dobę jest jedną z metod potencjalizacji leków przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej
(Fava i wsp., J Clin Psychiatry 2009; 70, Suppl. 5, 12).
W niniejszym numerze zamieszczone są dwie prace o charakterze eksperymentalnym. Praca pierwsza, której
autorami są badacze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dominik Strzelecki i Jolanta Rabe-Jabłońska) nawiązuje do implikacji terapeutycznych tzw. glutaminergicznej koncepcji schizofrenii, często omawianej na naszych
łamach. Ostatnia praca na ten temat ukazała się w poprzednim numerze pisma (Krzystanek i wsp., FPN 2009;
25, 179). Istnieje wiele dowodów na deficyt czynności układu glutaminergicznego w schizofrenii, natomiast mało
danych dotyczy propozycji terapeutycznych opartych na takiej koncepcji. Jedną z nich jest stymulacja tzw. miejsca glicynowego receptora glutaminergicznego NMDA poprzez podawanie różnych substancji, z których jedną
jest właśnie glicyna. W ośrodku łódzkim, jako jedynym w Polsce, podjęto próby zastosowania glicyny w celu potencjalizacji leków neuroleptycznych u chorych na schizofrenię z dominującymi objawami deficytowymi. Stwierdzono, że dodanie glicyny powoduje istotną poprawę w zakresie funkcji poznawczych oraz objawów deficytowych
schizofrenii. Pierwszy autor pracy jest jedną z trzech osób z Polski, które zakwalifikowały się na tegoroczną szkolę
psychofarmakologii European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) w Oksfordzie.
Praca druga dotyczy śmiertelnych zatruć pochodnymi fenotiazyny w materiale Zakładu Medycyny Sądowej
i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z lat 1999-2008 (Rafał
Skowronek i wsp.). Wśród 143 intoksykacji pochodnymi fenotiazyny 13% zakończyło się zejściem śmiertelnym,
przy czym tylko w 10% śmiertelnych zatruć miał miejsce zamiar samobójczy. Autorzy konkludują, że zatrucia tą
grupą leków neuroleptycznych są nadal istotnym problemem toksykologicznym, a przypadki śmiertelne mogą
stwarzać istotne trudności interpretacyjne i opiniodawcze.
Kolejna praca poglądowa pochodząca ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (Marek Krzystanek i wsp.) ma
wydźwięk praktyczny i omawia możliwości farmakologicznej regulacji wpływu olanzapiny na przyrost masy ciała
u chorych z zaburzeniami psychicznymi. Olanzapina jest środkiem o udowodnionej skuteczności w schizofrenii,
istotnie większej niż typowe leki neuroleptyczne i jest obecnie jednym z najbardziej popularnych leków neuroleptycznych. We wszystkich standardach (również polskich) olanzapina jest również lekiem rekomendowanym
w leczeniu manii i profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej, jednak jej szersze zastosowanie w tym wskazaniu w naszym kraju jest ograniczone względami refundacyjnymi. Ponieważ, obok klozapiny, olanzapina jest
lekiem o największym działaniu powodującym przyrost masy ciała, badacze dokonali przeglądu mechanizmów
związanych z przyrostem masy ciała w przebiegu leczenia neuroleptycznego oraz dotychczasowych prób stosowania leków ograniczających przyrost masy ciała w trakcie leczenia olanzapiną, takich jak metformina, topiramat,
reboksetyna i aripiprazol, a także nizatydyna i amantadyna.
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Nawiązaniem do poprzedniego artykułu mogą być dane dotyczące nesfatyny-1, nowo odkrytego hormonu o
działaniu anoreksygennym. Artur Pałasz i wsp. ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach omawiają mechanizmy działania nesfatyny-1 związane głównie z wpływem hormonu na neuropeptydy podwzgórzowe.
Zwracają też uwagę na potencjalną przydatność leku w leczeniu przyrostu masy ciała u pacjentów przyjmujących
leki przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne.
Zeszyt zamyka praca poglądowa – podobnie jak pierwsza praca z tego numeru mająca odniesienie do zwiększonego poziomu homocysteiny. Jej autorki (Anna Florczak i wsp.) z Katedy i Kliniki Neurologii Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu omawiają działanie leków przeciwpadaczkowych, głównie walproinianów, wskazując,
że mogą one u chorych na padaczkę wywierać działanie apoptotyczne poprzez zarówno podwyższenie poziomu
homocysteiny, jak i zwiększoną produkcję białka p53.
Publikacja tego numeru zbiega się z 43 zjazdem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który odbywa się
w dniach 23-26 czerwca 2010 roku w Poznaniu, w 90. rocznicę powstania tego towarzystwa. Problemy farmakoterapii zaburzeń psychicznych są na zjeździe szeroko reprezentowane, a w organizacji kilku sesji naukowych
wiodącą rolę ogrywa sekcja psychofarmakologii PTP. Na uwagę zasługuje sesja edukacyjna ECNP, pt. „Atypical
antipsychotic drugs: pharmacological properties and the use in schizophrenia and mood disorders”, w której wystąpią znakomici wykładowcy: Adrian Newman-Tancredi (Francja) z referatem: „Pharmacology of „atypicality” of
antipsychotic drugs”, Rene Kahn (Holandia) z prezentacją: „Are atypical antipsychotics better in schizophrenia
than conventional ones?” oraz Jose M. Goikolea (Hiszpania) z tematem „Mood-stabilizing properties of atypical
antipsychotics”.
W bieżącym roku po raz drugi odbędzie się w Oksfordzie Szkoła Psychofarmakologii ECNP. Pierwsza szkoła,
w której uczestniczyło 5 psychiatrów z Polski okazała się wielkim sukcesem, co znalazło odzwierciedlenie w
sprawozdaniu w ostatnim numerze naszego pisma (Pawelczyk i Cubała, FPN 2009, 25, 199). W roku bieżącym
spośród wielu kandydatów Sekcja Psychofarmakologii zakwalifikowała 3 osoby: dr med. Dominik Strzelecki z
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dr med. Paweł Kapelski z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu i lek.
med. Marcin Wielgusz z Akademii Medycznej w Gdańsku.
Życzę przyjemnej lektury kolejnego numeru naszego pisma i jak zwykle zachęcam polskich psychiatrów i
neurologów do nadsyłania artykułów eksperymentalnych, poglądowych i kazuistycznych dotyczących terapii farmakologicznej w ich dziedzinach.
.
Prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski

Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2010, 1, 7-13
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Hiperhomocysteinemia w zaburzeniach psychicznych
Hyperhomocysteinemia in mental disorders
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Podwyższony poziom homocysteiny jest przyczyną powstawania miażdżycy, chorób naczyniowych, chorób neurodegeracyjnych i zaburzeń psychicznych. Prezentowana praca przedstawia aktualne poglądy na temat hiperhomocysteinemii oraz
jej wpływu na powstawanie zaburzeń psychicznych. Omówiono metabolizm homocysteiny oraz wpływ różnych czynników
na jego przebieg, a także patomechanizm zmian wynikających z jej podwyższonego stężenia. Zwrócono uwagę na zaburzenia genetyczne prowadzące do zwiększonego stężenia homocysteiny i ich korelację z zaburzeniami psychicznymi i otępieniami. Opisano wielokierunkowy wpływ Hcy na układ naczyniowy, immunologiczny, neuroprzekaźnikowy oraz jej działanie
neurotoksyczne. Przedstawiono również złożone korelacje niedoborów witaminowych i hiperhomocysteinemii z depresją,
zaburzeniami funkcji poznawczych oraz otępieniem. Homocysteinowa teoria depresji jest ciągle weryfikowana. Doustna
suplementacja witamin z grupy B i kwasu foliowego może istotnie zmniejszyć stężenie homocysteiny w surowicy krwi.
Summary
Increased level of homocysteine is the cause of arteriosclerosis, vascular disorders, neurodegenerative diseases and
mental disorders. This paper presents current views on hyperhomocysteinemia and its pathogenic role in mental disorders. The homocysteine metabolism is described as well as the influence of various factors on it, and also the pathomechanism of alterations resulting from an increased level of homocysteine. There is also a focus on genetic disorders leading to
increased level of homocysteine and its correlation with mental disorders and dementia. The multidirectional influence
of hyperhomocysteinemia on cardiovascular, immune and neurotransmitter systems is described as well as a neurotoxic
action of homocysteine. Complex correlations between vitamin deficiency and hyperhomocysteinemia with depression,
cognitive functions impairment and dementia are also presented. Oral supplementation with B-group vitamins and folic
acid can significantly decrease a level of homocysteine in blood serum.
Słowa kluczowe: homocysteina, zaburzenia afektywne, otępienie, funkcje poznawcze
Key words: homocysteine, affective disorders, dementia, cognitive functions.

WSTĘP
Badania przeprowadzone w ostatnich dwóch dekadach
wykazały, że zwiększony poziom homocysteiny (Hcy) jest
przyczyną powstawania miażdżycy, choroby niedokrwiennej
serca, udaru mózgu, chorób neurodegeracyjnych i zaburzeń
psychicznych, dzięki czemu homocysteina zyskała miano
„cholesterolu XXI wieku” (Naruszewicz, 2003). Uważa
się, że związane z hiperhomocysteinemią ryzyko powikłań
naczyniowych, w tym udaru mózgu, rośnie o 6–7% wraz
ze zwiększeniem stężenia homocysteiny o każdy 1 µmol/l

powyżej wartości średniej (Bots i wsp., 1999). Z przeprowadzonych badań wynika, że zmniejszenie stężenia Hcy o
3 μmol/l jest związane z mniejszym ryzykiem wystąpienia
choroby niedokrwiennej serca o 11-16%, udaru mózgu o
19-22% i zakrzepicy żylnej o 25% (Refsum i wsp., 2004;
Refsum i wsp., 1998; Wald i wsp., 2002).
Współistnienie depresji z chorobami układu naczyniowego, szczególnie wśród populacji osób starszych jest częste. Zarówno w depresji, jak i chorobach układu sercowonaczyniowego podobne dysfunkcje w zakresie m.in. układu
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krzepnięcia i immunologicznego mogą sugerować wspólne
tło patologiczne tych chorób. Wydaje się, że zaburzenia
funkcji śródbłonka, również podwyższony poziom homocysteiny może leżeć u podstaw wspólnego patomechanizmu
depresji i chorób naczyniowych (Rybakowski i wsp., 2006).
Podwyższenie poziomu homocysteiny skutkuje obniżeniem stężenia S-adenozylometioniny (SAM) i co za tym
idzie zaburzeniem metabolizmu DNA, RNA, fosfolipidów
i peptydów (m.in. neuroprzekaźników).

HIPERHOMOCYSTEINEMIA
Homocysteina, opisana po raz pierwszy przez Butza i du Vigneauda (1932), jest aminokwasem siarkowym
powstającym w wyniku demetylacji metioniny. Dostarczana z pożywieniem metionina, w reakcji katalizowanej przez adenozylofransferazę metioninową (MAT),
ulega przemianie do SAM, przez co jej grupa metylowa
ulega aktywacji. W wyniku demetylacji SAM powstaje Sadenozylohomocysteina (SAH), dalej hydrolizowana do
homocysteiny. S-adenozylometionina jest niezbędna jako
dawca rodnika metylowego w większości przemian biochemicznych, w tym metabolizmu białek, lipidów oraz kwasów
nukleinowych.
Homocysteina powstaje we wszystkich komórkach człowieka, następnie zostaje uwolniona do krwi, gdzie w 80%
związana jest z białkami osocza. Metabolizuje się głównie
na drodze remetylacji w metioninę i transsulfuracji w cystationinę. Hiperhomocysteinemia może się wiązać z nieprawidłowościami w zakresie enzymów rozkładających Hcy
takich jak: β-syntaza cystationiny (CBS) oraz reduktaza
metylenotetrahydrofolianowa (MTHFR). Pierwszy szlak
metaboliczny przebiega przy współudziale kwasu foliowego
i cyjanokobalaminy (witamina B12), zaś drugi wymaga pirydoksyny (witamina B6).
Prawidłowy poziom homocysteiny w osoczu krwi zawiera się w zakresie 5–15 µmol/l. Fizjologicznie, stężenie Hcy
zwiększa się wraz z wiekiem, a także jest wyższe u mężczyzn (Marengoni i wsp., 2004). Powyżej stężenia 15 µmol/l
rozpoznaje się hiperhomocysteinemię. Kang i wsp. (1992)
podzielili hiperhomocysteinemię w skali trzystopniowej:
•p
 ostać umiarkowana — średnie stężenie w surowicy 16–
30 µmol/l;
•p
 ostać pośrednia — średnie stężenie w surowicy 31–100
µmol/l;
•p
 ostać ciężka — średnie stężenie w surowicy powyżej 100
µmol/l.
Występowanie hiperhomocysteinemii w ogólnej populacji ocenia się na 5-7% (Strangl i wsp., 2002; Selhub
i wsp., 1993; Welch i Loscalzo, 1998). W Polsce występowanie podwyższonego stężenia Hcy jest istotnie częstsze
wśród mężczyzn i rośnie wraz z wiekiem. Badanie NATPOL
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PLUS, przeprowadzone w latach 1993-2001, wykazało
w grupie wiekowej 18-39 lat hiperhomocysteinemię u 6,7%
kobiet i u 17,4% mężczyzn. Wśród osób z przedziału wiekowego 40-59 lat występowanie podwyższonego stężenia
Hcy obserwowane było u 9,7% kobiet i 23% mężczyzn, natomiast w grupie powyżej 60. r.ż. aż u 25,3% kobiet i 34,4%
mężczyzn (Zdrojewski i wsp., 2004).
Podwyższony poziom homocysteiny wywołują między
innymi: niedobór kwasu foliowego oraz witamin: B6 i B12,
genetycznie uwarunkowany niedobór lub brak reduktazy metylenotetrahydofolianowej, syntazy metioninowej,
β-syntazy cystationinowej, a także niewydolność nerek,
cukrzyca, niedoczynność tarczycy, niewydolność wątroby,
atrofia żołądka, nieswoiste zapalenia jelit, łuszczyca, białaczka limfoplastyczna, choroba Cushinga, niektóre leki
w tym: środki przeczyszczające, diuretyczne, karbamazepina i kwas walproinowy (Selhub i wsp., 2000; Clarke i wsp.,
2003; Friedman i wsp., 2001; Wolters i wsp., 2004; Romagnuolo i wsp., 2001; Nilsson i wsp., 2004; Westphal i wsp.,
2003; Kang i wsp., 1988; Lievers i wsp., 2003; Nygard
i wsp., 1995; van der Griend i wsp., 2000; de Bree i wsp.,
2002; Stanger i wsp., 2003)

GENETYCZNE PODŁOŻE
HIPERHOMOCYSTEINEMII
Gen kodujący ludzką CBS znajduje się na chromosomie 21q22.3 (Münke i wsp., 1988). Niedobór syntazy
β-cystationinowej zdarza się rzadko. Najczęściej występującym defektem jest mutacja punktowa nt 833 T→C, której
postać heterozygotyczna przybiera fenotyp umiarkowanej
hiperhomocysteinemii (Mudd i wsp., 1995). Abbott i wsp.
(1987) opisali wśród pacjentów z ciężką hiperhomocysteinemią (homozygoty), oprócz opóźnionego rozwoju umysłowego, zaburzeń ostrości wzroku, przemieszczenia soczewek, drżenia tęczówek, jaskry, zaburzeń w budowie szkieletu kostnego i osteoporozy, współwystępowanie zaburzeń
psychicznych. U 19% obserwowali zaburzenia osobowości,
u 10% zaburzenia depresyjne, zaś u 5% zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
Gen MTHFR znajduje się w regionie chromosomu
1p36.3 (Goyette i wsp., 1994). Najczęstszą mutacją punktową genu MTHFR jest polimorfizm 677 C T (van der Put
i wsp., 1995). W przypadku homozygot TT aktywność enzymatyczna produktu genowego zmniejsza się o 50%, zaś
hetererozygot CT o 25%, zwiększając tym samym poziom
homocysteiny w surowicy krwi (Jacques i wsp., 1996). Kempisty i wsp. (2006, 2007) wykazali w 2 grupach chorych
silną korelację pomiędzy polimorfizmem genu MTHFR
a chorobą afektywną dwubiegunową i schizofrenią. Asocjacje wykazano dla polimorfizmów MTHFR C677T
i A1298C.
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PATOMECHANIZM DZIAŁANIA
HOMOCYSTEINY
Patogenetyczny wpływ podwyższonego poziomu homocysteiny na ludzki organizm jest wielokierunkowy. Dochodzi do uszkodzenia śródbłonka, pojawia się odpowiedź
prozapalna organizmu, zaburzone są hemostaza krwi i neuroprzekaźnictwo, a także ujawnia się wpływ neurotoksyczny
homocysteiny.
Uszkodzenie śródbłonka naczyniowego może odbywać
się poprzez wpływ Hcy na hamowanie metylacji białka
p21ras, hipometylacji laminy B i fosfotazy białkowej 2A.
W następstwie autooksydacji grup tiolowych homocysteiny
tworzą się toksyczne, reaktywne formy tlenu prowadzące
do stresu oksydacyjnego i peroksydacji lipidów (błony komórkowe, LDL), w konsekwencji przyspieszając narastanie
blaszki miażdżycowej. Pośrednim wpływem homocysteiny
na naczynia krwionośne jest zmniejszenie dostępności tlenku azotu (NO), zaburzając tym samym ich funkcje wazomotoryczne.
U pacjentów z hiperhomocysteinemią stwierdza się
wykładniki pobudzenia odpowiedzi prozapalnej związanej
z podwyższeniem poziomu CRP (białko C-reaktywne), IL-6
(interleukina 6) i ACT (1-antychymotrypsyna). Pojawiają
się zaburzenia hemostazy. Dochodzi do zwiększenia ekspresji czynnika tkankowego oraz zmniejszenia dostępności
trombomoduliny na komórkach śródbłonka. Upośledzona
jest aktywacja białka C i wiązanie tkankowego aktywatora
plazminogenu (t−PA) z komórkami endotelium. Zmniejsza się aktywność antytrombiny na niekorzyść podwyższonego poziomu trombiny. Homocysteina, poprzez zwiększenie syntezy tromboksanu A2 oraz zaburzenia wytwarzania
substancji antyagregacyjnych, nasila agregację i aktywację
trombocytów.
U pacjentów z podwyższonym stężeniem homocysteiny stwierdzono obniżone stężenie w płynie mózgowordzeniowym metabolitów monoaminowych: kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5HIAA), kwasu homowanilinowego (HVA) i 3-metoksy-4-hydroksyfenyloglikolu (MHPG).
Wskazuje to na zaburzenia w metabolizmie serotoniny, dopaminy i noradrenaliny, neuroprzekaźników odgrywających
patogenetyczną rolę w chorobach afektywnych. Przyczynia
się do tego m.in. obniżony poziom tetrahydrobiopteryny
(BH4), będącej koenzymem dla hydroksylazy tyrozynowej
i hydroksylazy tryptofanu (Bottiglieri i wsp. 1992, 2000).
Homocysteina, wywiera również wpływ neurotoksyczny
w wyniku stymulacji wydzielania peptydów β-amyloidowych
(Aβ), powstających w mechanizmie proteolizy białkowego prekursora amyloidu (APP), oraz zwiększając aktywację receptorów glutaminergicznych typu N-metylo-Dasparaginianu (NMDA), powodując wzrost stężenia jonów
wapnia i uwalnianie proteaz, a następnie utratę łączności
między komórkami nerwowymi oraz ich obumieranie.

HOMOCYSTEINA A DEPRESJA
Zwiększony poziom homocysteiny koreluje z występowaniem chorób afektywnych u osób z chorobami układu
sercowo-naczyniowego. W 1997 roku Alexopoulos wprowadził do terminologii medycznej pojęcie depresji naczyniowej (Alexopoulos i wsp., 1997). Hipoteza tej teorii opiera
się na zwiększonej częstotliwości współwystępowania depresji u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą,
chorobą wieńcową, po przebytym udarze mózgu przebiegającym zarówno z objawami klinicznymi jak i z tak zwanymi udarami „niemymi” (Rabkin i wsp., 1983; Carney
i wsp., 1987; Fujikawa i wsp., 1993; Coffey i wsp., 1990;
Krishnan i wsp., 1989; Figiel i wsp., 1991). U pacjentów
z depresją występuje 2-4 krotnie większe ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca, oraz 1,5 krotnie większe ryzyko
wystąpienia zawału serca zakończonego zgonem w porównaniu z pozostałą populacją (Anda i wsp., 1993). Fujikawa
i wsp. (1993) obserwowali wśród pacjentów powyżej 65. roku
życia ze zdiagnozowaną depresją, ogniska niedokrwienne
w mózgu u 65,9% chorych z początkiem wystąpienia zaburzeń afektywnych przed 65. rokiem życia i aż u 93,7%
pacjentów z pierwszymi objawami po 65. roku życia.
Pierwsze powiązania między zwiększonym poziomem
homocysteiny a depresją wykazali w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Reynolds i wsp. (1970, 1983, 1984).
Obecnie uważa się, że obniżone stężenie kwasu foliowego jak i witaminy B12 w surowicy krwi, z jednoczesnym
zwiększeniem stężenia homocysteiny, stanowi czynnik ryzyka rozwoju depresji oraz powoduje zwiększoną ciężkość
jej przebiegu. Badania wykazują, że cechy hiperhomocysteinemii stwierdzane są nawet u 55% chorych na depresję (Bolander-Gouaille i Bottiglieri, 2003; Opolska i wsp.,
2006). Badanie przeprowadzone w okręgu Hordaland zachodniej Norwegii na grupie około 18000 kobiet i mężczyzn
(The Hordaland Homocysteine Study) wykazało asocjację
między podwyższonym poziomem homocysteiny w depresji a polimorfizmem genu MTHFR. Nie wykazano takiego
związku z poziomem folianów i wit. B12. (Bjelland i wsp.,
2003; Nygard i wsp., 1997). Z drugiej strony, badanie Rotterdam (The Rotterdam Study – badanie populacji Rotterdamu w Holandii) pod kątem czynników wpływających na
zaburzenia układów: sercowo-naczyniowego, nerwowego,
wzrokowego, endokrynologicznego, psychicznego wśród
populacji osób starszych wykazało statystyczną zależność
pomiędzy hiperhomocysteinemią, niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12 a wystąpieniem depresji (Tiemeier
i wsp., 2002).
Badania Penninx i wsp. (2000) wykazały w grupie 700
kobiet dwukrotnie większe ryzyko wystąpienia umiarkowanej depresji w sytuacji zmniejszenia stężenia witaminy
B12. Podobne obserwacje poczynili naukowcy chińscy, potwierdzając, że zmniejszenie poziomu kobalaminy stanowi
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niezależny czynnik wystąpienia objawów depresyjnych (Ng
i wsp., 2009). Ramos i wsp. (2004) obserwowali asocjacje
pomiędzy obniżonym poziomem kwasu foliowego a depresją tylko u kobiet. Natomiast w grupie pacjentów japońskich, Nanri i wsp. (2010) potwierdzili taką korelację jedynie
u mężczyzn. Natomiast meta-analiza z 2008 roku wykazała
znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia depresji wśród starszych osób, charakteryzujących się podwyższonym stężeniem
homocysteiny w surowicy krwi (Almeida i wsp., 2008)
Normalizację stężenia homocysteiny uzyskuje się przy
pomocy podawania kwasu foliowego i cyanokobalaminy.
Badania Guaraldii wsp. (1993) na grupie 20 osób, którym
podawano 50 mg folianów wykazały ich wpływ przeciwdepresyjny. Fava i wsp. (1997) dowiedli, że odpowiedź na
leczenie przeciwdepresyjne przy zastosowaniu fluoksetyny
jest znacznie skuteczniejsza w wyniku dodatkowego zastosowania kwasu foliowego, jak również, że hiperhomocysteinemia związana jest z gorszą odpowiedzią na leczenie
przeciwdepresyjne.
W krajach z przewagą żywności wysoko przetworzonej,
bogatej w duże ilości metioniny i tłuszczów nasyconych,
obserwuje się zwiększoną liczbę przypadków depresji (1030%), natomiast w populacjach spożywających pokarmy
bogate w nienasycone kwasy omega-3 oraz zielone warzywa
i owoce posiadające kwas foliowy i witaminy z grupy B (kraje azjatyckie) zapadalność na depresję jest znacznie niższa
i kształtuje się na poziomie 5% (Lee i wsp., 1998).

HOMOCYSTEINA A FUNKCJE POZNAWCZE
Pacjenci z chorobami afektywnymi wykazują zaburzenia funkcji poznawczych. Zaburzenia te są stwierdzane zarówno w okresie ostrego epizodu manii i depresji, jak też
w stanie remisji. Dotyczą one takich procesów poznawczych, jak uwaga, pamięć i funkcje wykonawcze (Borkowska i Rybakowski, 2001; Rybakowski i wsp., 2009).
Prins i wsp. (2002) wykazali korelację pomiędzy zwiększonym stężeniem homocysteiny a gorszymi wynikami testów psychomotorycznych u ludzi zdrowych. Osher i wsp.
(2004) opisali natomiast znacznie większe pogorszenie
funkcjonowania poznawczego u eutymicznych pacjentów
dwubiegunowych z hiperhomocysteinemią w porównaniu
z pacjentami z normalnym poziomem Hcy. Również Dittmann i wsp. (2007, 2008) wykazali podwyższony poziom
homocysteiny u chorych w eutymii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, z zaburzonymi funkcjami
poznawczymi w porównaniu do grupy kontrolnej. Wśród
pacjentów ze schizofrenią, po obniżeniu poziomu homocysteiny, obserwowano poprawę w zakresie funkcjonowania
neurokognitywnego (Levine i wsp., 2006).
Dotychczasowe badania wykazywały deficyty w szybkości przetwarzania informacji wśród depresyjnych pacjentów
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w starszym wieku (Kramer-Ginsberg i wsp., 1999; Butters
i wsp., 2004) oraz globalnie upośledzone wykonywanie testów neuropsychologicznych u osób z podwyższonym poziomem homocysteiny, współwystępującym z otępieniem
lub bez (Regland i wsp., 1990; Clarke i wsp., 1998; Seshadri i wsp., 2002; Prins i wsp.; 2002; Duthie i wsp., 2002).
Ostatnio Alexopoulos i wsp. (2010) stwierdzili natomiast
pozytywny wpływ podwyższonego poziomu homocysteiny
na procesy przetwarzania informacji językowych. Zaburzony metabolizm kwasu glutaminowego w korze przedczołowej, występujący u osób afektywnych, koreluje z gorszymi
funkcjami poznawczymi. Homocysteina, działając w sposób
agonistyczny do kwasu glutaminowego w uszkodzonych synapsach, może poprawiać te deficyty językowe i zwiększać
szybkość przetwarzania informacji u osób z depresją wieku
podeszłego. Podobne obserwacje poczyniono wśród pacjentek z jadłowstrętem fizycznym i bulimią, u których również
występuje dysfunkcja neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego, a zwiększony poziom homocysteiny koreluje z lepszą
krótko i długo terminową pamięcią słowną.

HOMOCYSTEINA A OTĘPIENIE
Zgodnie z definicją, otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym
lub postępującym, w którym zaburzone są takie funkcje
poznawcze jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie,
liczenie, zdolność uczenia się, funkcje językowe, zdolność
do porównywania, oceniania i dokonywania wyborów. Hiperhomocysteinemia jest czynnikiem ryzyka wystąpienia
otępienia, w tym najczęstszego z nich, typu alzheimerowskiego. Charakterystyczne zmiany morfologiczne mózgu w
chorobie Alzheimera, takie jak zanik hipokampa i płatów
skroniowych wykazują korelację z podwyższonym poziomem Hcy (Clarke i wsp., 1998; Williams i wsp., 2002).
Zhang i wsp. (2007) wykazali w hipokampie zaburzenia
fosforylacji białka tau wywołane HHcy, leżące u podstaw
zmian neuropatologicznych tak zwanych taupatii. Na powiązanie Hcy z otępieniami wskazuje również jej związek
ze zwiększoną inhibicją cholinoesterazy i zwiększoną aktywnością butyrylocholinesterazy, co może mieć wpływ na
początek i progresję choroby Alzheimera (Darvesh i wsp.,
2007). W badaniach pośmiertnych chorych z tym rodzajem otępienia w porównaniu z grupą kontrolną obserwowano znaczny spadek S-adenozylometioniny (ok. 65-85%)
(Morrison i wsp., 1996). Wykazano również, że substytucja
SAM poprawia funkcje poznawcze u pacjentów z chorobą
Alzheimera (Reynolds i wsp., 1989).
Metaanaliza van Dam i wsp. (2009) wykazała, że u osób
z chorobą Alzheimera stwierdza się istotnie statystycznie
podwyższone stężenie homocysteiny i zmniejszenie poziomu kwasu foliowego i vit. B12. Brytyjskie badanie OPTIMA
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(Oxford Project to Investigate Memory and Ageing) wykazało wysoki poziom homocysteiny, niski witaminy B12 i kwasu foliowego u chorych z chorobą Alheimera, niezależnie
od płci, wieku, statusu społecznego i palenia papierosów.
Badania kontrolne po 3 latach wykazały szybszą progresję
choroby w grupie z wyższym wyjściowym poziomem homocysteiny (Koseoglu i wsp., 2007).
Rola leczenia suplementacyjnego kwasem foliowym, Vit.
B12 i B6 w chorobie Alzheimera w licznych pracach przyniosła różne wyniki. Morris i wsp. (2006) wykazali istotne
zmniejszenie ryzyka tej choroby przy podawaniu wysokich
dawek kwasu foliowego, Luchsinger i wsp. (2007) nie obserwowali jednak takiej zależności. Aisen i wsp. (2003)
podawali pacjentom z chorobą Alzheimera kwas foliowy,
witaminę B12 i B6 w wysokich dawkach, badając ich korelację z poziomem Hcy, ale nie określając ich wpływu na
zaburzenia neuropsychologiczne. Badanie wykazało znaczące obniżenie się poziomu homocysteiny pod wpływem
tego leczenia.
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PODSUMOWANIE
Podwyższony poziom homocysteiny jest czynnikiem
ryzyka wielu chorób, natomiast doustna suplementacja
kwasu foliowego i witamin z grupy B może istotnie zmniejszyć stężenie homocysteiny w surowicy krwi. Należy zatem
zwrócić uwagę na możliwość podwyższonego poziomu homocysteiny i jej związek z objawami psychopatologicznymi
i rozważyć postępowanie w tym zakresie.
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Streszczenie
Układ glutaminianergiczny jest głównym pobudzającym układem neuroprzekaźnikowym mózgu. Jonotropowy receptor
kwasu glutaminowego – receptor NMDA, odgrywa ważną rolę w procesach poznawczych, m.in. uwagi, pamięci i uczenia się. Uczestniczy w kontroli aktywności innych układów przekaźnikowych: dopaminergicznego, noradrenergicznego,
serotoninergicznego. Antagoniści receptora NMDA, do których należą fencyklidyna i ketamina, powodują występowanie
objawów psychotycznych (wytwórczych, negatywnych), jak również specyficznych zaburzeń funkcji poznawczych, bardzo
podobnych do występujących w schizofrenii. Na podstawie tych obserwacji sformułowano hipotezę zmniejszonej aktywności receptora NMDA i układu glutaminianergicznego w schizofrenii oraz rozpoczęto poszukiwania substancji mogących
tę aktywność normalizować. Glicyna, najprostszy aminokwas, będąc niekompetycyjnym koagonistą receptora NMDA, jest
niezbędna do efektywnego funkcjonowania receptora-kanału. Doustne podawanie wysokich dawek glicyny (do 60 mg/
dobę) może zwiększać aktywność receptora NMDA, prowadząc, co szczególnie ważne, do poprawy klinicznej w zakresie
objawów negatywnych i kognitywnych.
Cel badania: Celem badania była ocena wpływu glicyny na funkcje poznawcze pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii
z dominującymi objawami negatywnymi (średnia 25,7 punktów w podskali objawów negatywnych PANSS) w stabilnym stanie psychicznym. Pacjenci kwalifikowani do badania otrzymywali stałe dawki leków przeciwpsychotycznych (klasycznych
i II generacji).
Metoda: 29 osób z rozpoznaniem schizofrenii z dominującymi objawami negatywnymi (wg ICD-10) ukończyło 6-tygodniowe prospektywne badanie typu otwartego, podczas którego podawano pacjentom doustnie glicynę (do 60 g/dobę). Na
początku i końcu badania dokonano oceny nasilenia objawów schizofrenii z użyciem PANSS oraz funkcji poznawczych,
korzystając z baterii testów: Testu Sortowania Kart Wisconsin – WCST (wersja na PC), Testu Łączenia Punktów – TMT
i Testu Stroopa.
Wyniki: W grupie badanej odnotowano istotną statystycznie poprawę w zakresie funkcji werbalnych, pamięci operacyjnej i uwagi. W tygodniu 6. pacjenci wykorzystywali mniej kart do ukończenia większej liczby kategorii (p<0,001),
istotnie rzadziej stwierdzano błędy perseweracyjne (p<0,001) i nieperseweracyjne (p<0,01). W TMT po okresie przyjmowania glicyny odnotowano istotne skrócenie czasu potrzebnego do ukończenia obu części testu (p<0,01). W Teście Stroopa odnotowano znamienne obniżenie częstości popełnianych błędów (p<0,001) oraz skrócenie czasu wykonania drugiej
części zadania (p<0,05). Odnotowano również istotną poprawę symptomatologii schizofrenii, m.in. w zakresie objawów
negatywnych (podskala PANSS; -16,1%, p<0,001).
Wnioski: Wyniki wskazują na korzystne działanie augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego glicyną. Odnotowana
poprawa w okresie stosowania glicyny dotyczyła szeroko pojętej symptomatologii schizofrenii, w tym objawów negatywnych
oraz poznawczych. Stosowanie glicyny było bezpieczne i dość dobrze tolerowane przez pacjentów, najczęstsze objawy
niepożądane dotyczyły przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), co może być związane z dużą ilością substancji
przyjmowaną jednorazowo.
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Summary
Glutamatergic system – main excitatory brain system is involved in pathophysiology of schizophrenia. Ionotropic glutamatergic NMDA receptor plays an important role in cognitive functioning and participates in mechanisms of control
of dopaminergic, noradrenergic and serotoninergic systems. NMDA receptor antagonists as phencyclidyne or ketamine
can induce psychosis similar to schizophrenia including also negative and cognitive symptomatology. Glycine is a natural
coagonist of NMDA receptor necessary to its proper functioning. Treatment with high doses of glycine (max. 60g orally per
day) according to hypothesis of decreased NMDA receptor activity can improve negative symptoms and cognitive functions
in schizophrenia.
Purpose of the study: The aim of study was evaluation of changes in cognitive functioning of schizophrenic patients
in stable mental state, with predominant negative symptoms (mean 25.7 points in PANSS-Negative symptom subscale),
before and after 6-weeks augmentation of antipsychotic treatment with glycine.
Methods: 29 patients with diagnosis of schizophrenia (ICD-10 criterias) in stable clinical state had completed 6
weeks, prospective, open label study (32 patients were enrolled). Patients were treated with antipsychotics (typical and
second generation neuroleptics) in stable dosage for at least 3 months. Before and afterwards glycine treatment (0,8 g/
kg/day) cognitive functions were assessed with battery of standard neuropsychological tests: Wisconsin Card Sorting Test
(WCST, version for PC), Trail Making Test (TMT) and Stroop Task. Clinical changes in negative symptoms were also assessed using PANSS-Negative symptom subscale.
Results: Improvement of working memory, attention and verbal functions after glycine treatment was significant in
our group. In week 6 patients used less cards to finish more categories (p<0,001), making significantly fewer perseverative
(p<0,001) and nonperseverative (p<0,01) errors. Afterwards glycine intake time needed to finish both parts of TMT was
shorter (p<0,01). There was a significant decrease of numbers of errors and period of time necessary to finish second
part of Stroop test, what indicates better verbal functioning and attention. Significant improvement in negative symptoms
(PANSS-Negative symptom subscale; -16,1%; p<0,001) after use of glycine were observed.
Conclusions: Augmentation of antipsychotic treatment with glycine can improve cognitive functions and negative
symptoms in schizophrenic patients. Combined medication was safe and well tolerated. Some patients complained on
nausea or gastric discomfort.
Słowa kluczowe: schizofrenia, glicyna, receptor NMDA
Key words: schizophrenia, glycine, NMDA receptor

WSTĘP
Układ glutaminianergiczny, najważniejszy układ pobudzający mózgu, wraz z hamującym układem GABA, odpowiadają za przekazywanie i modulowanie większości impulsów, również przekaźnictwa dopaminergicznego. Komórki
glutaminianergiczne są ponadto ważną składową obwodów
odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie poznawcze, kluczowe znaczenie przypisuje się receptorom NMDA,
wynika to m.in. z regulacji dokomórkowych prądów wapniowych (Castellano i wsp., 2001; Hirsch i wsp., 1997).
Coraz więcej danych wskazuje na istotną rolę neuronów
glutaminianergicznych i receptora NMDA w schizofrenii
(Carlsson i wsp., 2000; Coyle, 1996; Olney i wsp., 1999).
Substancje antagonistycznie działające na receptor NMDA,
jak MK-801 i fencyklidyna powodują wystąpienie objawów
podobnych do występujących w schizofrenii (Lahti i wsp.,
2001), a u chorych z tym rozpoznaniem doprowadzają do
pogorszenia stanu psychicznego (Lahti i wsp., 1995). Dotyczy to również objawów negatywnych, czego nie obserwuje
się podczas intoksykacji amfetaminą, czy innymi substancjami psychoaktywnymi. Na podstawie tych obserwacji założono, że normalizacja przekaźnictwa glutaminianergicznego, związanego z receptorem NMDA może spowodować

poprawę w zakresie symptomatologii schizofrenii, w tym
objawów negatywnych oraz zaburzeń funkcji poznawczych,
obejmujących najczęściej deficyt pamięci operacyjnej, uwagi, pamięci werbalnej i wzrokowej, werbalnego i wzrokowego uczenia się, rozumowania, rozwiązywania problemów,
szybkości przetwarzania informacji i poznania społecznego
(Nuechterlein i wsp., 2005). Nasilone zaburzenia poznawcze implikują jak wiadomo gorsze radzenie sobie w sytuacjach społecznych oraz pogarszają ogólne rokowanie.
W badaniach klinicznych, mających zweryfikować hipotezę obniżenia aktywności receptora NMDA w schizofrenii,
używano dotychczas głównie koagonistów receptora NMDA
(glicyny, czy substancji o podobnych właściwościach jak Dseryna, D-cykloseryna i D-alanina) lub inhibitory transportera glicynowego GlyT-1 (głównie sarkozyna) (Strzelecki,
Rabe-Jabłońska 2003, 2004, 2006). Wyniki badań opublikowanych choć niejednoznaczne, w większości wskazują
na umiarkowany korzystny efekt działania tych substancji
stosowanych jako augmentacja leczenia przeciwpsychotycznego, szczególnie w zakresie objawów negatywnych i
kognitywnych. W meta-analizie z 2005 roku, obejmującej
większość opublikowanych badań, poprawę uzyskaną w
zakresie objawów negatywnych oceniono na umiarkowaną (Tuominen i wsp., 2005). Poprawa dotycząca objawów

Wpływ augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego glicyną na funkcje poznawcze u chorych na...
kognitywnych osiągnęła poziom trendu statystycznego. W
badaniach wpływu glicyny na parametry poznawcze zdrowych osób obserwowano korzystną zmianę w zakresie pamięci operacyjnej w jednym i brak zmian w drugim (File i
wsp., 1999; Palmer i wsp., 2008).
Celem opisanego poniżej badania jest ocena, czy w okresie podawania glicyny będą obserwowane zmiany w badanej
grupie w zakresie funkcji poznawczych oraz czy zmiany te
korelują z innymi parametrami poznawczymi, nasileniem
objawów schizofrenii (PANSS), jak również ze stężeniami
glicyny w osoczu. Wykazanie powyżej opisanych zmian i
zależności wsparłoby hipotezę glutaminianergiczną, przybliżając glicynę praktyce klinicznej.

METODA
Grupa badana
Do prospektywnego badania typu otwartego zakwalifikowano 32 chorych na schizofrenię (wg ICD-10) z dominującymi objawami negatywnymi. 29 osób uczestniczyło w
projekcie do końca oraz miało wykonane badania stężenia
glicyny w surowicy, tej grupy dotyczy dalsza analiza. Wśród
pacjentów było 13 kobiet i 16 mężczyzn, dominowali chorzy
młodzi (średnia ok. 32 lat), z kilkuletnią historią choroby,
mający za sobą nieliczne hospitalizacje (tabela 1.). Nasilenie objawów (tabela 3.) należy uznać za łagodne w zakresie
objawów pozytywnych i psychopatologii ogólnej, i umiarkowane w zakresie objawów negatywnych (25,69 punktu w
podskali objawów negatywnych PANSS).
7 pacjentów przyjmowało klasyczne leki przeciwpsychotyczne (perazyna 2, sulpiryd 2, zuklopentiksol 1, flupentiksol 1, perfenazyna 1), 15 leki II generacji (olanzapina
7, risperidon 6, klozapina 2), pozostałych 7 chorych leki
z obu grup jednocześnie (olanzapina + sulpiryd 3 osoby,
olanzapina + flupentiksol 2 osoby, olanzapina + perfenazyna, risperidon + haloperidol po jednej osobie).
Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej
Parametr

Średnia

Wiek

32,32

Długość trwania
psychozy
Ilość hospitalizacji

MediaZakres
na

SD

29,50

20-50

8,82

8,39

5,00

1,024,0

6,87

2,28

2,00

0,0-6,0

1,46

Najważniejszym kryterium kwalifikacyjnym (prócz
odpowiedniej diagnozy psychiatrycznej) był stabilny stan
psychiczny chorych oraz nie zmieniane przynajmniej 3
miesiące leczenie przeciwpsychotyczne (klasyczne i/lub
drugiej generacji), co ustalano w oparciu o dokumentację
medyczną. Przez 6 tygodni pacjenci przyjmowali glicynę
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doustnie w dawce 0,8 g/kg m.c./3 dawki. Prócz typowych
pytań kontrolnych nie stosowano procedur weryfikujących
przyjmowanie glicyny. Badania funkcji poznawczych i stężeń glicyny w osoczu przeprowadzano dwukrotnie – przed
rozpoczęciem stosowania glicyny oraz po 6 tygodniach jej
podawania. Równolegle badano pacjentów psychiatrycznie
z zastosowaniem skali PANSS.
Wśród osób (3 kobiety), które nie ukończyły badania,
jedna została wycofana ze względu na spontaniczne pogorszenie (nasilenie objawów zespołu paranoidalnego) po
pierwszym spotkaniu konsultacyjnym, po podpisaniu zgody na udział w projekcie, ale przed rozpoczęciem leczenia
glicyną. Druga pacjentka po włączeniu glicyny skarżyła się
na silne wymioty, trzecia po kilku dawkach glicyny zaczęła
odczuwać nadmierną sedację, obie wymienione chore zrezygnowały z kontynuowania leczenia glicyną.
Psychologiczne narzędzia zastosowane do oceny
funkcji poznawczych
W badaniu używano powszechnie stosowanych narzędzi badania funkcji poznawczych: Testu Sortowania Kart
Wisconsin, Testu Łączenia Punktów i Testu Stroopa.
Test Sortowania Kart Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test, WCST) wykorzystywany jest do oceny pamięci
operacyjnej i funkcji wykonawczych. W wersji komputerowej w górnej części ekranu rozmieszczone są 4 karty, począwszy od lewej strony na pierwszej z nich znajduje się
na stałe czerwony trójkąt, na drugiej 2 zielone gwiazdy,
na trzeciej 3 żółte krzyże, na czwartej 4 niebieskie koła.
W dolnej części monitora ukazują się pojedynczo karty o
zmieniających się cechach (tj. kolor, ilość, kształt figur).
Zadaniem badanego jest układanie kart uwzględniając podobieństwo jednej z cech, przy czym kryterium zmienia się
w czasie. Całość testu obejmuje 6 serii, w każdej obowiązuje jedno kryterium. Zadanie kończy się wraz z ułożeniem
szóstej serii, bądź, jeśli się to nie uda, wraz z ze 128. kartą z kolei. Odnotowuje się liczbę m.in. wykonanych serii
(im lepszy proces planowania i wnioskowania tym więcej
serii), błędów perseweracyjnych (świadczą o trudnościach
w utrzymaniu prawidłowego kryterium i trudnościach przy
zmianie na nowe, a odzwierciedlają zaburzenia pamięci
operacyjnej) i nieperseweracyjnych (pochodna zaburzeń
uwagi). W badaniu stosowano wersję komputerową opracowaną przez Heatona.
Test Łączenia Punktów (Trail Making Test, TMT) złożony jest z dwóch części. Część pierwsza (A), polegająca
na jak najszybszym połączeniu jedną linią 25 kolejno ponumerowanych punktów, służy do oceny uwagi i funkcji
psychomotorycznych. Część druga (B) jest trudniejsza, na
planszy umieszczone są liczby (1-13) i litery (A-L), zadanie polega na połączeniu linią liczb i liter naprzemiennie
(1-A-2-B-3-C itd.). W części B ocenia się zdolność przełączania z jednego kryterium na drugie, a ponadto koordy-
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nację wzrokowo-przestrzenną. W obu przypadkach mierzy
się czas wykonania badania oraz jego prawidłowość (ilość
błędów).
Test Stroopa (Stroop Color Interference Test, TS) składa się z dwóch (wersja wykorzystana w badaniu) lub rzadziej z trzech części. Część wstępna polega na odczytaniu
słów oznaczających nazwy kolorów. W tym przypadku druk
jest jednokolorowy – czarny. W części drugiej na planszy
wydrukowane są różnobarwne wyrazy oznaczające nazwy
kolorów, z tym zastrzeżeniem, że barwa druku różni się od
nazwy danego koloru. Zadanie polega na odczytywaniu koloru czcionki, odczytanie wydrukowanego słowa uznawane
jest jako błędne. W wersji rozszerzonej między opisanymi
zadaniami umieszcza się dodatkowe, polegające na nazywaniu kolorów różnobarwnych prostokątów. Do analizy
wykorzystuje się czas wykonania badania i liczbę błędów,
wskazujących na sprawność pamięci operacyjnej i uwagi.
Preparat glicyny i metoda oznaczania stężenia
glicyny w surowicy
Glicyna (krystalizat) stosowana w badaniu zakupiona
została w firmie MERCK Germany KGaA (25 kilogramowe
opakowania), w katalogu producenta oznaczona jest symbolem 5.00190 (zaznaczono zgodność z farmakopeą europejską (5. edycja), brytyjską (2004) i amerykańską (27)).
Była ona następnie ważona w porcjach odpowiednich dla
masy ciała (0,8 g/kg masy ciała/dobę/3 dawki). Pacjenci
otrzymywali aminokwas w polietylenowych woreczkach i
byli instruowani o porach i sposobie przyjmowania środka
(rozpuszczanie w około ½ szklanki wody, względnie soku
pomarańczowego, trzy razy dziennie).
Stężenie glicyny oznaczano z wykorzystaniem wysokorozdzielczej chromatografii cieczowej. Zestaw do chromatografii składa się z 2 pomp z tłumikiem pulsacji (RF-535)
oraz integratora (RF-530). Do rozdziału chromatograficznego zastosowano kolumnę o wymiarach 25 x 0,4 nm wypełnioną fazą stałą (Hypersil ODS) o średnicy ziaren 5 nm,
zabezpieczoną prekolumną o wymiarach 3 x 0,4 nm wypełnioną tym samym materiałem. Przepływ przez kolumnę
prowadzony był przy temperaturze 35ºC. Próbki nanoszono
za pomocą automatycznego dozownika z zainstalowaną pętlą o pojemności 20 μl. Pomiary realizowano przy długości
fali wzbudzenia 340 nm i długości fali emisji 445 nm za pomocą ogniwa przepływowego 12 μl i lampy ksenonowej. Zastosowano układ gradientowy, w którym jedną fazę stanowił
Na-acetat 50 nM i metanol (w stosunku 78:22), fazę drugą mieszanina tych samych związków w stosunku 25:75.
Prędkość przepływu fazy ciekłej wynosiła 1,0 ml/minutę.
Procedura analityczna: próbki krwi pobrane były na
EDTA (w razie potrzeby mrożone w temp. -30ºC), a następnie poddawane deproteinizacji za pomocą metanolu.
Następnie przy użyciu OPA/3MPA (0-ftaldialdehyd/kwas
3-merkaptopropionowy) przesącz nie posiadający białek
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poddawany był dwustopniowej derywacji, podobnie jak
standard glicyny o stężeniu 10 pM/20 μl. Stężenie próbek
badanych wyliczono przy użyciu programu Eurochrom
2000 firmy Knaller, który z chwilą iniekcji próbek zbierał
dane automatycznie i integrował chromatogramy. Badania
stężeń glicyny wykonane zostały w Pracowni Analityki Medycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Oprócz specjalistycznego badania stężenia glicyny w surowicy wszystkim pacjentom na wizytach W1 i W2 wykonywano
standardowe badania krwi (morfologia krwi, badania biochemiczne, stężenia elektrolitów) oraz elektrokardiogram.
Metody statystyczne: normalność rozkładów sprawdzono testem Shapiro-Wilka, do oceny zmian parametrów
stosowano test Wilcoxona, a do określenia korelacji współczynnik r Pearsona.

WYNIKI
W grupie badanej po 6 tygodniach stosowania glicyny
odnotowano istotną statystycznie poprawę w większości
wykonywanych testów w porównaniu do wizyty początkowej, co wskazuje na wyższą sprawność pamięci operacyjnej,
funkcji werbalnych, wzrokowo-przestrzennych oraz uwagi.
Test sortowania kart Wisconsin
Na wizycie końcowej pacjenci wykorzystywali mniej kart
do ukończenia większej liczby kategorii, istotnie rzadziej
stwierdzano błędy perseweracyjne i nieperseweracyjne, co
wskazuje na poprawę funkcji wzrokowo-przestrzennych,
pamięci i uczenia się.
W Teście Łączenia Punktów po okresie przyjmowania glicyny odnotowano istotne skrócenie czasu potrzebnego do ukończenia obu części testu, co odpowiada poprawie
funkcji wzrokowo-przestrzennych i pamięci operacyjnej.
W Teście Stroopa odnotowano znamienne obniżenie
częstości popełnianych błędów oraz skrócenie czasu wykonania drugiej części zadania, wskazując na poprawę w zakresie uwagi, pamięci operacyjnej i funkcji werbalnych.
Odnotowano również istotną poprawę w zakresie objawów negatywnych (podskala PANSS; -16,1%, p<0,001)
w okresie stosowania glicyny oraz wzrost stężeń glicyny w
osoczu.

WNIOSKI
Wyniki wskazują na korzystne działanie augmentacji
leczenia przeciwpsychotycznego glicyną. Odnotowana poprawa dotyczyła objawów negatywnych oraz poznawczych,
co nawiązuje do wyników części podobnych badań. Sto-
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Tabela 2. Wyniki testów psychologicznych
Parametr

Wizyta 1

Wizyta 2

Różnica

% zmian

P

16,93

-14,8

p<0,001

20,99

-43,5

p<0,001

Średnia

SD

Średnia

SD

Średnia

SD

W_Licz_kart

115,14

19,42

98,07

20,06

-17,07

W_Bł

44,83

25,83

25,31

20,63

-19,52

W_Bł%

36,8

18,4

23,4

14,5

-13,4

14,9

-36,4

p<0,001

W_Odp_Per

26,21

19,39

13,79

12,68

-12,41

16,46

-47,4

p<0,001

W_Bł_Per

23,21

16,16

12,52

11,16

-10,69

13,37

-46,1

p<0,001

W_Bł_NPer

21,62

12,91

12,79

10,40

-8,83

13,40

-40,8

p<0,01

W_Kateg

4,17

1,75

5,41

1,32

1,24

1,48

29,8

p<0,001

TMT_1 [s]

52,1

23,2

38,3

14,2

-13,8

22,2

-26,5

p<0,01

TMT_2 [s]

112,0

75,8

75,3

31,1

-36,7

69,8

-32,7

p<0,01

TS_1 [s]

28,7

12,6

25,6

7,2

-3,1

13,1

-10,8

ns

TS_2 [s]

68,4

21,3

60,0

15,6

-8,3

16,3

-12,2

p<0,05

TS_Bł2

1,931

1,981

0,345

0,721

-1,586

1,783

-82,1

p<0,001

WCST: W_Licz_kart – liczba użytych kart, W_Bł – liczba błędów podczas wykonywania testu, W_Bł% - odsetek błędnych odpowiedzi,
W_Odp_P – ilość odpowiedzi perseweracyjnych, W_Bł_Per – liczba błędów perseweracyjnych, W_Bł_NPer – liczba błędów nieperseweracyjnych, W_Kateg – ilość ułożonych kategorii,
TMT: TMT_1 – czas wykonania pierwszej części testu, TMT_2 – czas wykonania drugiej części testu,
TS: TS_1 – czas wykonania pierwszej części testu, TS_2 – czas wykonania drugiej części testu, TS_Bł2 - liczba błędów w drugiej części testu

Tabela 3. Ocena stanu psychicznego z użyciem skali PANSS, wartości stężeń glicyny w osoczu
Parametr

Wizyta 1

Wizyta 2

Różnica

% zmian

P

Średnia

SD

Średnia

SD

Średnia

SD

PANSS P

12,000

4,192

11,069

4,026

-0,931

1,926

-7,8

p<0,05

PANSS N

25,69

5,00

21,55

4,57

-4,14

1,75

-16,1

p<0,001

PANSS G

36,14

6,15

31,72

5,51

-4,41

3,09

-12,2

p<0,001

PANSS T

73,83

11,98

64,35

11,08

-9,48

5,55

-12,8

p<0,001

Gly [μmol/ml]

0,125

0,032

0,321

0,154

0,196

0,140

156,5

p<0,001

PANSS_P, _N, _G, _T – wyniki w podskalach objawów pozytywnych, negatywnych, ogólnej psychopatologii i całkowita punktacja PANSS,
Gly- osoczowe stężenie glicyny

sowanie glicyny było bezpieczne i dość dobrze tolerowane
przez pacjentów, najczęstsze objawy niepożądane dotyczyły
przewodu pokarmowego (nudności, wymioty).

DYSKUSJA
Omawiany projekt ma formułę prospektywnego badania
otwartego, stąd wyniki muszą być interpretowane ostrożnie.
Podczas 6-tygodniowego okresu przyjmowania przez pacjentów glicyny zaobserwowano korzystną zmianę w zakresie
objawów schizofrenii, poprawie uległy również parametry
poznawcze. Czas dzielący oba badania był dość krótki, ale
należy podkreślić, iż wyniki badań funkcji poznawczych uzyskano dzięki baterii testów, które pacjent wykonywał samodzielnie, nie podlegają zatem subiektywnej interpretacji.

Wyniki uzyskane wskazują na poprawę sprawności pamięci operacyjnej, uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych
i werbalnych. Uzyskane zmiany wielu parametrów, głównie
funkcji poznawczych, korelują ze sobą, wskazując na globalną poprawę w tym zakresie. Korelację zaobserwowano
również między nasileniem objawów negatywnych i ogólnej
psychopatologii z wynikami uzyskanymi w drugiej (zasadniczej) części Testu Stroopa, będącej dobrym narzędziem do
monitorowania pracy pamięci operacyjnej, funkcji wzrokowo-przestrzennych, werbalnych i uwagi.
Stężenia glicyny wykazują natomiast ujemną korelację z
wynikami uzyskanymi w Teście Łączenia Punktów.
Do badanej grupy kwalifikowano również chorych leczonych klozapiną, choć część badaczy wskazuje na niekorzystne efekty takiego połączenia ze względu na wiązanie klozapiny w miejscu glicynowym receptora NMDA
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Tabela 4. Korelacje parametrów stanu psychicznego, funkcji poznawczych i stężeń glicyny w surowicy

wartości współczynnika r Pearsona; oznaczenia: + dla p<0,05, † dla p<0,01, ‡ dla p<0,001
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TMT 2
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kompetycyjnie zmniejszając efektywność glicyny (Arvanov
i wsp., 1997; Evins i wsp., 2000; Goff i wsp., 1999; Tsai
i wsp., 1999; Wang i wsp., 1998). W części prac jednak
taki mechanizm działania klozapiny jest kwestionowany
(Heresco-Levy, 2003). Grupa uczestnicząca w badaniu
była zbyt mała, żeby porównywać wyniki uzyskane przez
pacjentów leczonych klozapiną i innymi lekami przeciwpsychotycznymi.
W oparciu o niniejsze badanie i projekty podobnie można rozważać długotrwałe, łączone podawanie leków przeciwpsychotycznych i glicyny w celu uzyskania poprawy
w zakresie objawów negatywnych i funkcji poznawczych,
szczególnie, kiedy same leki przeciwpsychotyczne nie wykazują satysfakcjonującej efektywności.
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Streszczenie
Pochodne fenotiazyny to najstarsza i najliczniejsza grupa leków neuroleptycznych o silnym działaniu przeciwpsychotycznym. Znalazły szerokie zastosowanie, zwłaszcza w farmakoterapii chorób psychicznych. Celem pracy była analiza
śmiertelnych zatruć prostych wyłącznie pochodnymi fenotiazyny w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 1999-2008. Danymi do analizy
były wyniki badań chemiczno-toksykologicznych materiału biologicznego, zabezpieczonego podczas sekcji zwłok. Przypadki
zatruć analizowano pod kątem: płci zmarłych, okoliczności zdarzenia (wypadek czy samobójstwo), obecności wskazań medycznych do stosowania leku, jego rodzaju, obecności i stężeń w badanym materiale. Identyfikacja pochodnych fenotiazyny
nie stanowi problemu analitycznego. Zatrucia tą grupą neuroleptyków są nadal istotnym problemem toksykologicznym,
dlatego pacjenci powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim podczas terapii. Przypadki śmiertelne mogą stanowić problem interpretacyjny i opiniodawczy.
Summary
Phenothiazine-derivatives (PHD) are the oldest and numerous group of neuroleptics with a potent antipsychotic effect. It’s in common use, mainly in the treatment of psychiatric disorders. The aim of this study was to analyze fatal simple
poisonings with PHD in the practice of the Chair and Department of Forensic Medicine and Forensic Toxicology, Medical
University of Silesia in Katowice in the years 1999-2008. The results of chemico-toxicological investigations of biological
material, collected during autopsies were analyzed, including sex of casualties, poisoning’s circumstances (accident or
suicide), the presence of medical indications for a drug intake, kind of it and its presence and concentration in examined
material. PHD’ identification doesn’t produce any analytical problems. Poisonings with this group of neuroleptics consist
still an essential toxicological problem, so patients should be under strict medical control during therapy. Fatal cases may
constitute interpretative and opinion giving problems.

Słowa kluczowe: zatrucie proste, zatrucie przypadkowe (niezamierzone), zatrucie samobójcze, pochodne fenotiazyny
Key words: simple poisoning, accidental poisoning (unintentional), suicidal poisoning, phenothiazine-derivatives (PHD)
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Pochodne fenotiazyny to najstarsza (pierścień fenotiazyny zsyntetyzował już w 1883 roku August Bernthsen) i
najliczniejsza grupa leków neuroleptycznych, cechująca się
działaniem: przeciwlękowym, uspokajającym oraz silnym
przeciwpsychotycznym, czasem porównywanym do korowo-podkorowej lobotomii farmakologicznej (Hydzik i wsp.,
2007; Nasiłowski i wsp., 1974). Drugorzędowe znaczenie
mają efekty: przeciwwymiotne, przeciwkaszlowe, przeciwbólowe i przeciwhistaminowe. Od czasu wprowadzenia chlorpromazyny do lecznictwa w latach 50. XX wieku
otrzymano wiele nowych pochodnych fenotiazyny. Obecnie
znamy ich już ponad pięć tysięcy (Kleszczewska i Hejza,
2002). W ostatnich latach opisano nowe właściwości tych
związków: przeciwpierwotniakowe, przeciwbakteryjne,
przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe i przeciwprionowe. Okazało się również, że są modulatorami oporności
wielolekowej (MDR), która stanowi coraz większy problem
współczesnej medycyny (Gąsiorowski i Jaszczyszyn, 2008;
Morak-Młodawska i Jeleń, 2007).
Te trójpierścieniowe związki klinicyści uważają za tanie i
stosunkowo mało toksyczne, a więc bezpieczne. Częściowo
tłumaczy to szerokie zastosowanie pochodnych fenotiazyny,
przede wszystkim w długoterminowym leczeniu objawów
wytwórczych chorób psychicznych: schizofrenii, choroby
afektywnej dwubiegunowej, zespołów maniakalnych i urojeniowych oraz w leczeniu wspomagającym depresji (Kostowski, 2007). Są stosowane powszechnie także w medycynie
weterynaryjnej, np. w premedykacji i zwalczaniu objawów
choroby lokomocyjnej (Gaulier i wsp., 2008).
Z grupy pochodnych fenotiazyny obecnie w Polsce zarejestrowane są do leczenia chlorpromazyna, lewomepromazyna, promazyna, perazyna i trifluoperazyna. Leki te są
używane najczęściej w leczeniu zaburzeń schizofrenicznych.
Chlorpromazyna z powodu objawów niepożądanych (najczęściej sedacji, przyrostu masy ciała, hiperprolaktynemii,
objawów cholinolitycznych, ryzyka wystąpienia depresji i objawów pozapiramidowych) jest obecnie stosunkowo rzadziej
stosowana. Lewomepromazyna w większych dawkach jest
lekiem skutecznym w farmakoterapii schizofrenii opornej na
leczenie, w mniejszych dawkach używana jest również jako
lek ułatwiający zasypianie; w postaci domięśniowej można
stosować ją jako lek doraźnie uspokajający u pacjentów pobudzonych. Promazyna używana jest najczęściej jako lek ułatwiający zasypianie oraz w leczeniu psychoz inwolucyjnych.
Z powodu możliwości podawania parentenalnego dożylnie
promazyna jest używana w leczeniu stanów psychotycznych
u pacjentów nieprzyjmujących leków doustnych i pobierających antykoagulanty. Perazyna i perfenazyna są lekami
stosowanymi często zarówno w leczeniu zaburzeń schizofrenicznych, jak również w leczeniu objawów psychotycznych,
będących powikłaniami schorzeń somatycznych. Tioryda-

zyna w ostatnich latach została wycofana z leczenia. Była
obciążona wysokim ryzykiem kardiotoksyczności i w konsekwencji wywoływania zaburzeń rytmu serca.
Podstawowy mechanizm działania fenotiazyn opiera się
na blokowaniu receptorów dopaminergicznych w mózgowiu, zwłaszcza typu D2, ale również D1, D3 i D4. Towarzyszy temu jednak dość duża aspecyficzność, co przypuszczalnie jest związane z występowaniem różnych efektów
ubocznych terapii (Szymańska, 2008). Ostatnie badania
potwierdziły wpływ tej grupy leków na receptory jonotropowe, w tym transmisję GABAergiczną (Mozrzymas, 2006).
Bezwzględnym warunkiem neuroleptycznego działania
pochodnych fenotiazyny jest obecność zasadowego atomu
azotu w łańcuchu i odległość między dwoma atomami azotu
wynosząca trzy atomy węgla. Ze względu na budowę podstawnika przy dziesiątym atomie (podstawnik R1), który
decyduje o sile działania leku, pochodne fenotiazyny podzielono na trzy grupy: z łańcuchem alifatycznym – alkiloaminopodstawione, z podstawnikiem piperazynowym - piperazynyloalkilopodstawione i z podstawnikiem piperydynowym
– piperydyloalkilopodstawione. Im większy podstawnik, tym
większa siła działania leku (Kleszczewska i Hejza, 2002).
Objawy zatrucia fenotiazynami to najczęściej zaburzenia: świadomości, rytmu serca, układu pozapiramidowego
(jatrogenny zespół parkinsonowski), a także dystonia i akatyzja. Fenotiazyny charakteryzują się silnym efektem α-1 adrenolitycznym, który w przypadku zatrucia może prowadzić
do groźnej hipotonii tętniczej. Dochodzi również do ujawnienia działania cholinolitycznego tych leków. Ma to szczególne znaczenie w przypadku piperydynowych pochodnych
fenotiazyny, takich jak tiorydazyna, która cechuje się silnym
efektem cholinolitycznym, co może skutkować wystąpieniem pełnoobjawowego zespołu cholinolitycznego. Śmierć
najczęściej spowodowana jest zahamowaniem ośrodka oddechowego (zwłaszcza u dzieci) lub ciężkimi powikłaniami długotrwałej śpiączki, np. zapaleniem płuc (Kostowski,
2007; Nasiłowski i wsp., 1974; Szymańska, 2008).
Celem pracy była analiza śmiertelnych zatruć prostych
pochodnymi fenotiazyny w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ostatnich dziesięciu latach (1999-2008).

METODY
Danymi do analizy były wyniki badań chemiczno-toksykologicznych materiału biologicznego, zabezpieczonego
przysekcyjnie ze zwłok osób zmarłych w wyniku zatrucia
wyłącznie tymi lekami w latach 1999-2008. Obecność leków z innych grup, alkoholu oraz narkotyków w materiale
biologicznym, stanowiła kryterium wyłączenia z analizowanej grupy w celu wykluczenia możliwości interakcji mię-
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dzy ksenobiotykami. W analizie toksykologicznej, zgodnie
z rutynowym tokiem postępowania, wykorzystano techniki
immunologiczne, oparte na reakcji antygen-przeciwciało o dużej specyficzności: spektroimmunofluorescencyjną
w świetle spolaryzowanym (FPIA) i immunosorpcyjną skoniugowanych enzymów (ELISA) oraz metodę wysokosprawnej
chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją mas (HPLCMS) o bardzo dużej czułości i selektywności jako metodę referencyjną zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą.
Analizowane próbki roztworzono w 2 ml buforu TRIS
o pH = 9, poddano działaniu ultradźwięków i zadano 3 ml
acetonitrylu. Po wymieszaniu i odwirowaniu zebrane supernatanty ekstrahowano octanem etylu. Uzyskane wyciągi odparowano, a suche pozostałości przeniesiono do niewielkiej
objętości metanolu. Ekstrakty metanolowe badano metodą
LC-MS w kierunku obecności substancji psychoaktywnych
(opiaty, metadon, tramal, kokaina, amfetaminy, benzodiazepiny, fenotiazyny, karbamazepina, trójcykliczne antydepresanty) oraz leków nasercowych z grupy β-blokerów.
W oparciu o dostępną dokumentację przypadki zatruć
analizowano pod kątem: płci zmarłych, okoliczności zdarzenia (wypadek czy samobójstwo), obecności wskazań medycznych do stosowania leku, rodzaju pochodnej fenotiazyny,
obecności w badanym materiale oraz stwierdzonych stężeń.
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WYNIKI
W praktyce Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej
i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach w latach 1999-2008 odnotowano 143 zatrucia pochodnymi fenotiazyny, w tym jedynie
19 śmiertelnych zatruć prostych, co stanowi około 13 %
wszystkich intoksykacji fenotiazynami (rycina 1.). Wśród
śmiertelnych ofiar było jedenastu mężczyzn i osiem kobiet. Siedemnaście zdarzeń nosiło znamiona zatruć przypadkowych, a jedynie w dwóch okoliczności wskazywały
na zatrucie samobójcze. Cztery ofiary posiadały medyczne
wskazania do przyjmowania pochodnych fenotiazyny celem
leczenia chorób psychicznych.
W badanym materiale biologicznym wykryto cztery
rodzaje pochodnych fenotiazyny (rycina 2.). Najczęściej
była to promazyna, następnie perazyna, lewomepromazyna
i tiorydazyna. W trzech przypadkach stwierdzono obecność
dwóch pochodnych fenotiazyny: promazyny i tiorydazyny,
tiorydazyny i perazyny oraz perazyny i lewomepromazyny.
Wyniki analizy toksykologicznej pochodnych fenotiazyny w
materiale sekcyjnym przedstawiono w tabeli 1.
Dodatkowo, w analizowanym przedziale czasowym,
obecność pochodnych fenotiazyny oraz ich metabolitów

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej
Stężenie [μg/ml] lub [μg/g]
Rodzaj leku i nr przypadku

Krew

Promazyna – 1
Promazyna - 2 *
Promazyna – 3
Promazyna – 4
Promazyna – 5
Promazyna – 6
Promazyna – 7
Perazyna – 1
Perazyna – 2
Perazyna – 3 *
Perazyna – 4
Perazyna – 5
Lewomepromazyna - 1
Lewomepromazyna - 2
Lewomepromazyna - 3

+

Tiorydazyna
Tiorydazyna +
Promazyna
Tiorydazyna +
Perazyna
Perazyna +
Lewomepromazyna

Mocz

Wątroba

+

18,5
6,52
2,3
0,033
0,67
0,07
(metabolity)
+
2,97
1,84
1,14
++++

2,8

++ – ilości bardzo duże

+
+

23,4

+
+

6,3

+
6,7
0,03
2,66

3,9

2,4

0,8

++
++

* – ze względu na ograniczone możliwości analityczne nie wykonano analizy ilościowej
+ – ilości śladowe

Nerka

Płyn z gałki
ocznej

+
+

1,37
0,4
2,25
3,9
0,14

Żołądek

1,59
0,64
++
++

0,16
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Rycina 1. Liczba śmiertelnych zatruć prostych pochodnymi
fenotiazyny w latach 1999-2008
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Rycina 2. Rodzaj pochodnej fenotiazyny w śmiertelnym
zatruciu prostym
7

5

3

3

1
Promazyna

Perazyna

Lewomepromazyna

Tiorydazyna

Zatrucia 2 lekami

stwierdzono u sześciu osób, uczestników zdarzeń komunikacyjnych w ruchu drogowym. Trzy z nich zginęły na skutek odniesionych obrażeń. U dwóch obecne były wskazania
do stosowania leku.

OMÓWIENIE
Zatrucia pochodnymi fenotiazyny są nadal istotnym
problemem toksykologicznym. To jedne z najczęściej oznaczanych leków w przypadku zatruć złożonych (mieszanych)
(Kulikowska i wsp., 2007). Stanowią również najczęściej
wykrywaną grupę leków przeciwpsychotycznych, np. na terenie Słowacji fenotiazyny są odpowiedzialne za 41,9 % zatruć tymi związkami. W przeciwieństwie do naszych wyników, w okresie 1996-2004 autorzy słowaccy nie stwierdzili
kazuistycznych śmiertelnych zatruć prostych pochodnymi
fenotiazyny (Casanova i wsp., 2005).
Dominację zatruć złożonych nad zatruciami prostymi, którym poświęcona jest ta praca, należy wiązać
z wchodzeniem fenotiazyn w niekorzystne interakcje, zarówno z alkoholem etylowym i narkotykami, jak
i z równocześnie stosowanymi innymi lekami, szczególnie tymi, które hamują aktywność izoenzymów cytochromu P450, metabolizujących fenotiazyny (gł.
CYP2D6) i przez to zwiększają ich stężenie w surowicy nawet do poziomów toksycznych. Przykładem takich
leków są: ranitydyna, haloperdiol, paroksetyna, sertralina, kwas walproinowy czy moklobemid (Skrętkowicz

i Rychlik-Sych, 2008). Niezależnie od rodzaju zatrucia duże
znaczenie mogą mieć polimorfizmy genetyczne enzymów
metabolizujących leki i ich transporterów, dzielące ludzi
na wolno i szybko metabolizujących (Prandota, 2003). Ze
względów na ograniczone możliwości analizy materiału,
w niniejszej pracy nie określano profilu farmakogenetycznego osób zmarłych w wyniku intoksykacji.
W piśmiennictwie medycznym opisywane są liczne przypadki zatruć przy użyciu pochodnych fenotiazyny, w większości w celach samobójczych (Barry i wsp., 1973). W globalnej liczbie przypadków śmiertelnego przedawkowania neuroleptyków – około 60 % jest wynikiem próby samobójczej,
a jedynie około 25 % ma charakter przypadkowego zatrucia
(Griffiths i Flanagan, 2005). Z powodu większej dostępności
tych leków, do zatrucia fenotiazynami może dochodzić często
w grupie pacjentów psychiatrycznych. Jest to szczególnie
istotne u osób leczonych z powodu zaburzeń schizofrenicznych, depresyjnych oraz zaburzeń wynikających z nadużywania alkoholu, ponieważ choroby te są w psychiatrii związane
z największym ryzykiem samobójstw. W badanym materiale
większość osób nie miała jednak potwierdzonych wskazań do
stosowania pochodnych fenotiazyny.
Spośród opisywanych przypadków śmiertelnych zatruć
neuroleptykami najczęściej nadużywana, w dokonanych
próbach samobójczych, jest tiorydazyna (Jönsson i wsp.,
2004). Podobnie jak w prezentowanym materiale, samobójcze zatrucia są częstsze wśród mężczyzn niż kobiet (Griffiths i Flanagan, 2005).
Identyfikacja fenotiazyn w materiale biologicznym nie
stanowi problemu analitycznego (Mizuno i wsp., 2002).
Reagują z licznymi czynnikami utleniającymi, tworząc
barwne produkty, co wykorzystano m.in. w rutynowym kolorymetrycznym oznaczaniu ich stężeń w moczu (Kleszczewska i Hejza, 2002). Interesujące jest wykorzystanie
instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej – TLC
– w rutynowej jakościowej analizie próbek krwi i moczu,
zaproponowane przez ośrodek warszawski (Polak i wsp.,
2008). Należy pamiętać, iż maskujące działanie postaci
niezmienionych fenotiazyn oraz produktów ich przemiany
in vivo i in vitro może utrudniać ujawnienie innych leków.
Konieczne jest wtedy zastosowanie dodatkowych procedur
analitycznych (Albert i wsp., 1999; Puzanowska-Tarasiewicz i wsp., 2009).
Biegły sądowy, w przypadku niejasnych okoliczności
śmierci i stwierdzenia stężeń niższych niż letalne, może
mieć problemy z ustaleniem przyczyny i mechanizmu zgonu (Deboa i wsp., 2002). Pomocne więc może okazać się
w przyszłości oznaczanie stężenia danej pochodnej fenotiazyny w określonych obszarach mózgu. Okazało się bowiem,
że w zależności od powinowactwa leku do receptorów dopaminergicznych lokalizuje się on w obszarach ubogich lub
bogatych w te receptory i co ważne, proces ten jest zależny
od czasu jaki upłynął od przyjęcia leku (Rodda i wsp., 2006).

Zatrucia proste pochodnymi fenotiazyny w praktyce toksykologiczno-sądowej i ich implikacje kliniczne
W przypadku prometazyny od 2005 roku na stronach agencji, zajmujących się bezpieczeństwem terapii, ukazują się
komunikaty bezpieczeństwa, świadczące o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego związanego ze stosowaniem
tego leku u dzieci do 2. roku życia a wystąpieniem nagłej
śmierci, co związane jest z depresyjnym wpływem tego leku
na ośrodek oddechowy.
Mimo rozpowszechnienia i wielu lat obecności
w lecznictwie, istnieje stosunkowo mało danych na temat farmakokinetyki pochodnych fenotiazyny w ludzkim organizmie. Generalnie charakteryzują się wysoką
biodostępnością drogą doustną oraz niskimi stężeniami
terapeutycznymi. Wynika to z bardzo dobrej rozpuszczalności w tłuszczach. Stężenie leku w mózgu, który jest
zbudowany w dużej mierze z lipidów, może być dziesięć
razy wyższe niż we krwi, dlatego stężenie pochodnej fenotiazyny we krwi nie koreluje z objawami klinicznymi
(Gaulier i wsp., 2008). Ma to istotne przełożenie praktyczne – toksykolodzy kliniczni często ograniczają się do
analizy jakościowej.
Wykorzystanie włosów ofiary do analizy toksykologicznej pozwala ustalić, czy dana osoba przewlekle stosowała
pochodne fenotiazyny (kumulacja w tkankach), a także
umożliwia określenie rodzaju leku i jego metabolitów, gdy
nie są już wykrywalne we krwi w wyniku krótkiego okresu
półtrwania i/lub degradacji in vitro (Alunni-Perret i wsp.,
2003; Gaulier i wsp., 2008; Kłys i wsp., 2004).
Metabolizm pochodnych fenotiazyny odbywa się głównie w wątrobie, m.in. z udziałem cytochromów P450,
i polega na hydroksylacji, dealiklacji, S- i N-oksydacji i/
lub sprzęganiu z kwasem glukuronowym (enzymy II fazy).
Część metabolitów jest farmakologicznie aktywna. Interakcja na poziomie CYP jest często niedocenianym, potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjenta. Indukcja
lub inhibicja enzymu przez fenotiazynę może prowadzić do
zmian w metabolizmie innych leków i skutkować efektami
toksycznymi związanymi z ich przedawkowaniem (Daniel
i wsp., 2003).
Pochodne fenotiazyny wykazują efekt addycyjny z innymi neuroleptykami, antydepresantami, analgetykami
i synergizm z alkoholem, który nasila depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy (Hydzik i wsp., 2007;
Kulikowska i wsp., 2007). Dawka śmiertelna zależy nie
tylko od tego: czy, w jakich ilościach i jak długo osoba
przyjmowała wcześniej lek ze wskazań medycznych (zjawisko tolerancji farmakologicznej), ale również od płci
(szybsza eliminacja u mężczyzn) i wspomnianej już osobniczo zróżnicowanej aktywności cytochromalnej (Hydzik
i wsp., 2007).
Odkrycie nowych właściwości pochodnych fenotiazyny pozwala przypuszczać, iż będą coraz częściej stosowane w lecznictwie, i tym samym zwiększy się ich dostępność oraz wiążące się z nią zagrożenia. Autorzy francu-
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scy opisali pierwszy przypadek wykorzystania pochodnej
fenotiazyny (acepromazyny stosowanej w weterynarii)
w celu ułatwienia wykorzystania seksualnego (Gaulier
i wsp., 2008).
Ważnym aspektem stosowania fenotiazyn jest ich
wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Leki te nie
znajdują się w wykazie środków działających podobnie
do alkoholu – Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
11.03.2004 r., ani w wykazach substancji psychotropowych i środków odurzających ustawy: „O przeciwdziałaniu
Narkomanii” z dnia 29.07.2005 r. Działaniem niepożądanym tych środków jest upośledzenie sprawności psychomotorycznej, dlatego też chorzy w trakcie leczenia nie
powinni prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać
maszyn i oczywiście pić napojów alkoholowych. Naszym
zdaniem możliwość wystąpienia obniżenia sprawności
psychomotorycznej u osób zażywających pochodne fenotiazyny pozwala na zaliczenie ich do środków odurzających
w rozumieniu Kodeksu Karnego. Jednak z drugiej strony
fenotiazyny to tylko jedna z wielu grup leków, których stosowanie wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

WNIOSKI
1. Z
 atrucia fenotiazynami są nadal istotnym problemem w toksykologii klinicznej i sądowej, zwłaszcza
w perspektywie zwiększania ich dostępności związanej z odkryciem nowych właściwości biologicznych.
2. Identyfikacja pochodnych fenotiazyny nie stanowi
obecnie problemu analitycznego, choć czasem konieczne jest rozszerzenie postępowania o procedury dodatkowe, np. badanie włosów ofiary. W pełni
zasadne jest więc rutynowe zabezpieczanie próbki włosów w przypadku podejrzenia zatrucia tymi
związkami.
3. Pacjenci (szczególnie psychiatryczni), leczeni pochodnymi fenotiazyny, powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim i być stale edukowani, co
do ich prawidłowego dawkowania oraz możliwych
interakcji z innymi lekami i alkoholem.
4. Przypadki śmiertelne w niektórych sytuacjach mogą
stanowić problem interpretacyjny i opiniodawczy.
5. Stosowanie fenotiazyn wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego też szeroka
dyskusja nad zaliczeniem ich do środków odurzających oraz nowe ustalenia i regulacje prawne w tym
zakresie są niezwłoczne i niezbędne.
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Streszczenie
Leczenie neuroleptykami zwiększa ryzyko przyrostu masy ciała. Wydaje się, że jest ono największe w przypadku klozapiny i olanzapiny. Przyrost masy ciała występuje u około 57-58% osób pobierających olanzapinę. Mechanizmy przyrostu
masy ciała w trakcie kuracji neuroleptycznej nie zostały w pełni poznane i wymagają dalszych badań.
Celem autorów był przegląd wiedzy o regulacji apetytu i potencjalnych mechanizmów przyrostu masy ciała w trakcie
kuracji neuroleptycznej, ze szczególnym uwzględnieniem olanzapiny. Przedstawiono również podsumowanie farmakologicznych metod zapobiegania i leczenia wzrostu łaknienia, skojarzonego z leczeniem neuroleptycznym.
Analiza obecnego stanu wiedzy wskazuje, iż jak dotąd nie ma przekonujących dowodów na hipotetycznie możliwe różnice między olanzapiną w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej i standardowych tabletek doustnych we
wpływie na przyrost masy ciała. W związku z potwierdzonym, korzystnym efektem korygującym orektyczny wpływ olanzapiny potrzeba jest dalszych badań klinicznych metforminy, topiramatu, reboksetyny i aripiprazolu oraz być może również
nizatydyny i amantadyny.
Summary
Neuroleptic treatment increases a risk of body weight gain. It seems the risk is highest during clozapine and olanzapine treatment. Body mass gain is shown in 57-58% of patients treated with olanzapine. Mechanisms of body mass gain,
accompanying neuroleptic treatment are not fully understood and require further research.
Authors aimed at review of knowledge about appetite regulation and potential mechanisms of body weight gain with
the special regard to olanzapine. Summary of pharmacological methods of prophylaxis and treatment of appetite increase,
accompanying neuroleptic treatment is also presented.
Analysis of contemporary knowledge indicates that so for there is no convincing evidence of potential difference in an
influence of orally dissolving pills and standard oral tablets forms of olanzapine on body weight gain. In relation to confirmed beneficial effect, correcting the orectic influence of olanzapine, further studies on metformin, topiramate, reboxetine
and aripiprazole and perhaps on nizatidine and amantadine are necessary.

Słowa kluczowe: regulacja łaknienia, przyrost masy ciała, olanzapina
Key words: appetite regulation, body weight gain, olanzapine
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Leczenie neuroleptykami zarówno klasycznymi jak i atypowymi zwiększa ryzyko przyrostu masy ciała (Leucht i wsp.,
2009). Wydaje się, że ryzyko to jest związane najbardziej
z klozapiną i olanzapiną, i zależy od stężeń tych leków w surowicy krwi (Simon i wsp., 2009). W istocie, jak pokazuje
piśmiennictwo, leczenie olanzapiną jest często związane
z przyrostem masy ciała, przykładowo w badaniu Persons’a
i wsp. (2009) przyrost masy ciała w trakcie leczenia olanzapiną wystąpił u 57% osób, a wg bazy Cochrane częstość ta
wynosi 56% (Jayaram i wsp., 2006). Ostatecznie wskazuje
się, że temat zmian metabolicznych w przebiegu leczenia
neuroleptykami nie jest jeszcze do końca poznany i wymaga
prowadzenia dalszych badań (Simon i wsp., 2009).
Celem autorów był przegląd potencjalnych mechanizmów przyrostu masy ciała w trakcie kuracji neuroleptycznej, ze szczególnym uwzględnieniem olanzapiny, oraz
podsumowanie farmakologicznych metod zapobiegania
i leczenia wzrostu łaknienia, skojarzonego z leczeniem neuroleptycznym.

MECHANIZMY ZWIĘKSZANIA MASY CIAŁA
PRZEZ NEUROLEPTYKI
Regulacja masy ciała jest złożonym zjawiskiem neurofizjologicznym i hormonalnym, ściśle powiązanym z procesami kontroli homeostazy energetycznej organizmu,
realizowanymi przez wyspecjalizowane obszary podwzgórza. Pierwszoplanową i nadrzędną rolę odgrywają tu, ulokowane symetrycznie względem brzusznej części komory
III mózgowia, jądra łukowate (ARC), będące skupiskami
komórek nerwowych pozbawionych bariery krew-mózg
oraz wykazujących wrażliwość na zmiany składu płynu
mózgowo-rdzeniowego (Dietrich i Horvath, 2009; Norsted
i wsp., 2008). Owe osobliwości anatomiczne sprawiają, że
neurony ARC są w stanie odbierać, przy udziale specyficznych receptorów, regulatorowe sygnały hormonalne w postaci docierających wraz krwią cząsteczek leptyny, peptydu
syntezowanego przez adipocyty, greliny produkowanej głównie przez komórki endokrynowe gruczołów żołądkowych,
jak również insuliny, cholecystokininy (CCK), peptydu YY
(PYY). Są one też zdolne do „orientacji” w zakresie aktualnego stężenia glukozy, jej metabolitów i zapewne szeregu
innych substancji obecnych w surowicy, włącznie z lekami (Morris i Rui, 2009). W strukturze jądra łukowatego
zidentyfikowano dwie, przeciwstawne funkcjonalnie, lecz
wzajemnie współzależne populacje neuronów. Pierwszą
z nich tworzą komórki syntezujące jednocześnie dwa
czynniki pobudzające jedzenie (oreksygenne), powiązane
z odczuwaniem głodu, neuropeptyd Y (NPY) oraz białko
pokrewne Agouti (AgRP). Neurony te obdarzone są receptorami dla oreksyn; OX1R i OX2R oraz charakteryzują się
koekspresją kwasu γ-aminomasłowego (GABA), co dowodzi,

iż pełnią one rolę hamującą w sieci neuronalnej podwzgórza (Abizaid i Horvath, 2008). Drugą grupę stanowią natomiast peptydergiczne neurony wykazujące ekspresję proopiomelanokortyny (POMC) i jej potranslacyjnych produktów α-melanotropiny (α-MSH) oraz peptydu regulowanego
kokainą-amfetaminą (CART), będące czynnikami anoreksygennymi, hamującymi jedzenie i wyzwalającymi uczucie
sytości. W warunkach fizjologicznych komórki te są stale
hamowane przy udziale GABA, syntezowanego przez sąsiadujące z nimi neurony NPY/AgRP (Dietrich i Horvath,
2009; Zigman i Elmquist, 2003). Stymulujący wpływ na
komórki POMC/CART wykazuje natomiast serotonina, która łącząc się z receptorami 5-HT2c obecnymi w ich błonach, powoduje wzrost ekspresji POMC, czego efektem
jest zwiększenie syntezy i wydzielania α-MSH (Lam i wsp.,
2008). Jednym z możliwych wyjaśnień stymulacji jedzenia
oraz wzrostu masy ciała pacjentów leczonych olanzapiną
i klozapiną, jest antagonistyczne działanie tych leków na receptory 5-HT2c podwzgórza (Kirk i wsp., 2009). W grzbietowej strefie jądra łukowatego zidentyfikowano również neurony wykazujące ekspresję greliny, których pobudzające aksony
zaopatrują bogate w swoiste receptory GSHR perykariony i
wypustki komórek NPY/AgRP (Shioda i wsp., 2008).
Zdecydowana większość aksonów obydwu populacji
neuronów ARC dociera do komórek jądra przykomorowego
(PVN), gdzie wywiera silny efekt fizjologiczny w zakresie
kontroli przyjmowania pokarmu i termoregulacji, część jednak zmierza do obszarów podwzgórza brzuszno-przyśrodkowego (VMH), grzbietowo-przyśrodkowego (DMH) oraz
bocznego (LH) (Bouret i wsp., 2004). Komórki POMC/
CART wysyłają również aksony, biegnące bezpośrednio do
jądra pasma samotnego (NTS). Neurony PVN i VMH wykazują ekspresję receptorów neuropeptydu Y typu Y1 oraz
receptorów melanokortynowych MC3 i MC4, celem ich aksonów są komórki jądra pasma samotnego (NTS), ośrodka
bezpośrednio regulującego proces konsumpcji pożywienia.
Syntezowane przez neurony jądra łukowatego białko AgRP
wykazuje cechy antagonisty receptorów melanokortynowych
komórek VMH. Neurony tej okolicy podwzgórza obdarzone
są ponadto receptorami dla leptyny, insuliny, oreksyn oraz
hormonu koncentrującego melaninę (MCH) typu MCH1R.
W obszarze VMH lokuje się szczególnie duża liczba neuronów wykazujących ekspresję czynnika neurotroficznego
pochodzenia mózgowego (BDNF), substancji hamującej
apetyt, działającej poprzez swoisty receptor TrkB (Unger
i wsp., 2007). Komórki syntezujące BDNF zidentyfikowano również w innych okolicach podwzgórza jak DMH, PVN
i LH. Neurony PVN i VMH charakteryzuje również ekspresja receptorów histaminowych H1 i H2. Histamina,
której źródłem są m.in. neurony tylnego podwzgórza jest
mediatorem o działaniu anoreksygennym, efektem farmakologicznej blokady receptorów histaminowych VMH jest
znaczne pobudzenie przyjmowania pokarmu (Chiba i wsp.,

Fizjologiczne mechanizmy regulacji łaknienia i farmakologiczne zapobieganie otyłości spowodowanej...
2009). Atypowe leki antypsychotyczne, klozapina i olanzapina wykazują charakter antagonistów receptora H1, co może
być jedną z przyczyn wzrostu masy ciała leczonych nimi
pacjentów psychiatrycznych. Istnieją też sugestie, że substancje te mogą być agonistami receptorów H3, zidentyfikowanych w przednim podwzgórzu. Receptor H3 jest przede
wszystkim presynaptycznym autoreceptorem neuronów
histaminergicznych, jego aktywacja skutkuje hamowaniem
syntezy i uwalniania tego neuromediatora. Zaobserwowano
jednak, że szereg neuronów aminergicznych i cholinergicznych wykazuje ekspresję receptora H3, którego pobudzenie
skutkuje supresją uwalniania tych istotnych neurotransmiterów, czego skutkiem jest pobudzenie pobierania pokarmu
i przyrost masy ciała. Można zatem przypuszczać, że oreksygenne efekty leków antypsychotycznych, wykazujących
powinowactwo do receptorów histaminowych realizowane
są również w ten pośredni sposób (Deng i wsp., 2010).
Podwzgórze boczne zawiera natomiast dwa niezwykle
interesujące i unikalne typy neuronów: komórki syntezujące oreksyny A i B (hipokretyny), oraz komórki produkujące
hormon koncentrujący melaninę (MCH). Obydwa rodzaje komórek wykazują ekspresję receptorów kanabinoidowych CB1. Endogenne ligandy tego receptora: anandamid
(ANA), 2-arachidonyloglicerol (2-AG) i oleamid, są czynnikami o charakterze silnie oreksygennym (Soria-Gómez
i wsp., 2007). Zaobserwowano, że rimonabant, antagonista CB1, powoduje zmniejszenie ilości przyjmowanego pożywienia i w konsekwencji spadek masy ciała (Chambers
i wsp., 2004 ).
Neurony oreksynergiczne są hamowane przez NPY,
wysyłają one wsteczne projekcje do neuronów NPY/AgRP
jądra łukowatego oraz aksony wiodące do NTS (Fu i wsp.,
2004). Komórki te wyzwalają promujące jedzenie efekty
fizjologiczne za pośrednictwem obecnych w LH neuronów glutaminergicznych, działających poprzez receptory
NMDA (Doane i wsp., 2007). Czynnikiem hamującym aktywność neuronów oreksynergicznych jest również adenozyna, komórki te wykazują ekspresję receptorów A1 (Liu
i Gao, 2007). Peptydy syntezowane przez wymienione
populacje komórek nerwowych docierają do wielu okolic
mózgowia. MCH jest hormonem o bardzo silnym działaniu
oreksygennym, któremu przypisuje się często wiodącą rolę
w patogenezie otyłości, stymuluje on lipogenezę w wątrobie
i tkance tłuszczowej żółtej, obniżając jednocześnie aktywność metaboliczną tkanki tłuszczowej brunatnej (Kowalski
i wsp., 2006; Ito i wsp., 2003). Zaobserwowano, że przedłużona iniekcja MCH do płynu mózgowo-rdzeniowego
gryzoni wywołuje otyłość (Gomori i wsp., 2003). Niezwykle
wartościowe z punktu widzenia patofizjologii zaburzeń odżywiania jest doniesienie, że wrażliwość szczurów na MCH
jest płciowo-zależna i ulega istotnym zmianom w różnych
fazach cyklu miesięcznego samic (Santollo i Eckel, 2008).
Najnowsze badania farmakologicznej strategii zwalczania
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otyłości koncentrują się w znacznej mierze na poszukiwaniu bezpiecznych i selektywnych antagonistów receptora
MCH1 oraz agonistów receptora melanokortynowego MC4
(Jeon i Cheon, 2009). Zupełnie nowy, niemniej dalece obiecujący kierunek badań wyznacza postulowany udział komórek glejowych w kontroli procesów odżywiania, stwierdzono
bowiem, że astrocyty podwzgórza szczura wykazują ekspresję receptorów leptyny, która wzrasta w stanie otyłości
(Hsuchou i wsp., 2009).
Aby precyzyjnie opisać, zjawisko ośrodkowej kontroli
pobierania pokarmu należy stale pamiętać, że regulacyjne
sieci neuronalne podwzgórza nie funkcjonują w osamotnieniu, przeciwnie są one włączone w szlaki nerwowe,
w których udział biorą inne, anatomicznie bardziej oddalone struktury mózgowia m.in. kora przedczołowa (PFC), jądro półleżące (NAc), ciało migdałowate i pole brzuszne nakrywki (VTA). Hamujące neurony GABA-ergiczne, obecne
w zewnętrznej części jądra półleżącego (NAcS), docierają
do bocznego podwzgórza, gdzie za pośrednictwem receptorów GABAA wywierają efekt anoreksygenny. Do NAcS
docierają natomiast aksony dopaminergicznych neuronów
VTA oraz liczne glutaminergiczne projekcje biorące swój
początek w PFC, strukturach układu limbicznego i wzgórzu. Dopamina hamuje GABA-ergiczne neurony NAcS,
działając na ich receptory D1 i D2, co skutkuje pobudzeniem pobierania pokarmu, glutaminian natomiast wiążąc
się z jonotropowymi receptorami AMPA/kainianowymi, wywołuje efekt przeciwny (Stratford i Kelley, 1999). Nie można też pominąć faktu, ze liczne neurony NAcS wykazują
ekspresję receptorów opioidowych μ i, których endogenni
agoniści generalnie manifestują efekt oreksygenny (Echo
i wsp., 2001). Podobne działanie wykazuje acetylocholina,
działająca za pośrednictwem receptorów muskarynowych
M1 (Pratt i Blackstone, 2009). Obydwa opisane poprzednio
typy neuronów obecnych w LH (oreksynergiczne i MCHergiczne) otrzymują ponadto hamujące projekcje z ciała
migdałowatego (Nakamura i wsp., 2009). Istotną funkcję
pełni również dwukierunkowy opioidowy szlak neuronalny, łączący ciało migdałowate z jądrem pasma samotnego
(NTS), w którym kluczową rolę przypisuje się receptorom
μ-opioidowym (Giraudo i wsp., 1998).
Obecność owych powiązań jednoznacznie dowodzi, iż
zarówno jedzenie jak odczuwanie głodu i sytości, to zjawiska
neurofizjologiczne sprzężone z ośrodkowym układem nagrody, włączone w regulujące emocjonalny aspekt konsumpcji
szlaki układu limbicznego, kontrolowane na różnych poziomach organizacji mózgowia i w konsekwencji zdecydowanie
bardziej złożone niż pierwotnie przypuszczano.
Odbiciem złożonej natury regulacji głodu i sytości jest
liczba hipotez, tłumaczących wpływ neuroleptyków takich
jak olanzapina na wzrost masy ciała. Oprócz wspomnianych
wcześniej, rozważa się jeszcze następujące mechanizmy poneuroleptycznego wzrostu masy ciała (Bazire, 2005):
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• sedacja może powodować zmniejszenie aktywności
i prowadzić pośrednio do tycia; wykazano iż w zapobieganiu i leczeniu otyłości ważne znaczenie odgrywa
edukacja pacjenta, dotycząca możliwości przyrostu
masy ciała w trakcie leczenia i sposobów jej ograniczenia, stosowania ćwiczeń fizycznych i zmiany diety
(Stauffer i wsp., 2009),
• wzrost pragnienia wywołany działaniem cholinolitycznym neuroleptyku może prowadzić do zwiększonego
przyjmowania płynów, a przez to zwiększonego przyjmowania kalorii,
• spowolnienie metabolizmu, prawdopodobnie w postaci osłabienia spalania tłuszczów i wodorowęglanów,
• działania receptorowe neuroleptyków, wzrost łaknienia związany ze wspomnianym blokowaniem receptorów serotoninowych typu 2C i H3 w podwzgórzu oraz
blokowaniem receptorów histaminowych typu 1, ale
również receptorów 5-HT2A i być może receptorów
dopaminowych typu 2,
• zaburzenia w regulacji neuropeptydów (zwiększenie
poziomu leptyny) również cytokin (czynnik nekrozy
nowotworów, TNF-alfa), reduktyny i cholecystokininy,
• indukcja odkładania się tłuszczu w jamie brzusznej,
związana prawdopodobnie z zaburzeniami poziomu
leptyny,
• zatrzymanie płynów na obwodzie organizmu,
• zaburzenia hormonalne (hiperprolaktynemia, hipoi hiperkortyzolemia, zaburzenia wydzielania insuliny).

KOREKCJA PRZYROSTU MASY
CIAŁA POPRZEZ ZMIANĘ POSTACI
FARMACEUTYCZNEJ NEUROLEPTYKU
W ostatnim czasie pojawiło się kilka doniesień, świadczących o możliwości zmniejszenia ryzyka wzrostu masy
ciała przez leki takie jak klozapina (Roose i wsp. 2003), lek
przeciwdepresyjny – mirtazapina (Roose i wsp. 2003) oraz
olanzapina za pomocą zmiany postaci tabletki ze standardowej na formę rozpuszczalną w jamie ustnej.
Olanzapina jest chemicznie pochodną dibenzodiazepiny. Blokuje ona receptory serotoninowe typu 2A i C, typu
3, typu 6, dopaminowe typu 1-5, muskarynowe typu 1-5,
noradrenergiczne alfa 1 i histaminowe typu 1. Analiza charakterystyki formuły ulegającej rozpadowi w jamie ustnej
(ang. orally disintegrating tablets, ODT) w porównaniu
ze standardowymi tabletkami (ang. standard oral tablets,
SOT) wskazuje, iż są one biorównoważne i mają podobną
farmakokinetykę. Potwierdzają to obiektywne badania farmakokinetyki obu formuł – nie ma różnic Tmax i Cmax
pomiędzy formą ODT i SOT (Markowitz i wsp., 2006).
Postaci te mogą jednak różnić się w działaniu klinicznym. Przykładowo, w badaniu naturalistycznym (n=454)

Czekalla i wsp. (2007) olanzapina w formie ODT powodowała więcej objawów niepożądanych niż forma SOT, odpowiednio 6,5% i 2,9%.
Różnice w działaniu postaci ODT i SOT olanzapiny
są trudne do wyjaśnienia. Jedna z hipotez uwzględnia odmienności we wchłanianiu żołądkowo-jelitowym obydwu
form leku. Olanzapina w formie ODT miałaby się wcześniej
wchłaniać poprzez błonę śluzową jamy ustnej, a do żołądka
docierałaby mniejsza porcja niż w przypadku postaci SOT.
Ponieważ cząsteczka olanzapiny ma charakter zasadowy,
w warunkach niskiego pH soku żołądkowego jest ona silnie zjonizowana, a co za tym idzie jej wchłanianie w błonie
śluzowej narządu jest minimalne. Zasadnicza, farmakologicznie istotna, absorpcja olanzapiny zachodzi dopiero
w świetle jelita cienkiego, gdzie panuje środowisko alkaliczne, sprzyjające wchłanianiu niezjonizowanej formy leku.
Wchłanianie olazanzapiny ODT nie jest natychmiastowe. Po przyjęciu olaznapiny ODT w ciągu pierwszych
minut lek jest wykrywalny surowicy krwi jedynie u 5% pacjentów (Markowitz i wsp., 2006). Po 15 minutach lek jest
obecny w surowice krwi u 79% osób przyjmujących postać
ODT (SOT – 0%), a po godzinie 52% pacjentów, przyjmujących formę ODT, ma większe stężenia olanzapiny w surowicy krwi w porównaniu z formą tradycyjną (Markowitz
i wsp., 2006). Wg pewnej koncepcji pozajelitowe wchłanianie olanzapiny w znacznym stopniu eliminuje powstawanie aktywnych metabolitów leku: 10-N-glukuronianu oraz
4’-N-demetyloolanzapiny w obrębie systemu trawiennego
(Arranz i wsp., 2007). Substancje te mogą potencjalnie
oddziaływać z receptorami obrębie OUN, dając efekty
odmienne w stosunku do leku macierzystego (Callaghan
i wsp., 1999). Są to jednak dociekania spekulatywne. Jeżeli olanzapina w postaci ODT byłaby wcześniej wchłaniana niż w postaci SOT, w mniejszym stopniu wiązałby się
również z receptorami 5-HT2C w odźwierniku (Karagianis
i wsp., 2008). Potrzebna jest większa liczba badań różnic we
wchłanianiu i metabolizmie obu postaci olanzapiny.
Teoretycznie rozważa się również możliwość potencjalnej stymulacji przez formę ODT pewnych typów receptorów smaku w jamie ustnej i górnym odcinku przewodu
pokarmowego. Jeżeli wchłaniałaby się ona bardziej w proksymalnym odcinku przewodu pokarmowego, miałoby to
w większym stopniu uaktywniać sprzężenie zwrotne i szybciej wzbudzać poczucie sytości (Karagianis i wsp., 2008).
Szlaki nerwowe, zainicjowane w receptorach smakowych
języka zmierzają do jądra pasma samotnego (NST), które,
jak już wcześniej pisano, jest bezpośrednio neurostrukturalnie połączone z jądrami podwzgórza regulującymi proces przyjmowania pokarmu, związanymi czynnościowo
z generowaniem stanu głodu i sytości. Zaobserwowano, że
skutkiem stymulacji receptorów języka przez pewne substancje o silnym smaku m.in. NaCl i chinina, jest znacznie zwiększenie syntezy i uwalniania histaminy, czynnika

Fizjologiczne mechanizmy regulacji łaknienia i farmakologiczne zapobieganie otyłości spowodowanej...
anoreksygennego, w jądrach przednich podwzgórza, a substancje słodkie mogą wywoływać efekt przeciwny (Treesukosol i wsp., 2003). Nie można, w związku z tym wykluczyć
hipotezy, że olanzapina może również (w pierwszej fazie
wchłaniania) funkcjonować zgodnie z tym scenariuszem,
co mogłoby tłumaczyć zmniejszony przyrost masy ciała
u pacjentów przyjmujących ten lek postaci ODT. Mechanizm ten może być jednak w sprzeczności z przeciwhistaminowym działaniem olanzapiny, czego efektem, w myśl
jednej z zaprezentowanych poprzednio interpretacji, jest
wzrost masy ciała podczas leczenia olanzapiną. Wyjaśnienia wymagałoby, czy w przypadku olanzapiny ODT przeważałoby działanie pro- czy antyhistaminowe w OUN.
Jak wskazują badania eksperymentalne, w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy obecne są receptory serotoninowe 5-HT1, 5-HT3C, 5-HT3E , 5-HT4 (Tack i wsp., 2007),
pośredniczące w regulacji napięcia ściany mięśniowej żołądka, związanej z uczuciem sytości (Eberle-Wang i wsp.,
1994). Istnieją między innymi sugestie, że wpływ leków
neuropsychiatrycznych m.in. paroksetyny na stan napięcia
błony mięśniowej przewodu pokarmowego, związany jest
z funkcjonowaniem receptorów 5-HT1 w żołądku i dwunastnicy (Tack i wsp., 2003). Można sugerować, że efektem podania olanzapiny w postaci ODT jest mniejsza porcja
leku docierająca do żołądka, a przez to mniejszy wpływ leku
na receptory serotoninowe żołądka i zakłócenie w odczuwaniu sytości. Wytłumaczeniem potencjalnie mniejszego
wpływu postaci ODT na przyrost masy ciała mógłby być
krótszy wpływ leku na receptory 5-HT3, regulujące poczucie sytości (Karagianis i wsp., 2008). Dociekania te są jednak czysto teoretyczne i nieudowodnione.
Nie u wszystkich osób leczonych olanzapiną forma ODT
zapobiega przyrostowi masy ciała – możliwe są różnice indywidualne związane ze sposobem przyjmowania formy ODT
(z jedzeniem, płynem lub bez), jak również hipotetyczne
różnice genetyczne, warunkujące odmienną budowę receptorów 5-HT2C. Wykazano, iż osoby z allelem T rzadziej
przybierają na wadze w czasie kuracji olanzapiną niż osoby
z allelem C (Karagianis i wsp., 2008).

BADANIA KLINICZNE OLANZAPINY ODT I SOT
Postać ODT badano zarówno u zdrowych osób,
jak również u pacjentów psychiatrycznych. Żeby sprawdzić hipotetyczną różnicę w działaniu olanzapiny ODT i
SOT, przez 8 dni podawano 10 mg olanzapiny 10 zdrowym
osobom. Metodą ślepej próby randomizowano ich do formy SOT i ODT olanzapiny. W porze śniadania oraz obiadu mierzono poziom białek trzustki, glukagonu, greliny i
cholecystokininy w surowicy krwi. Jedynie stężenie greliny
w porze obiadu i cholecystokininy w porze śniadania uległy
zwiększeniu. Nie obserwowano żadnych różnic we wzro-
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stach greliny i cholecystokininy pomiędzy olanzapiną ODT
i SOT. To krótkoterminowe badanie nie pozwala wykluczyć
możliwości powodowania oporności na insulinę przez olanzapinę (Vidarsdottir i wsp., 2009).
W innym badaniu, tego samego zespołu naukowców,
analizowano uwalnianie prolaktyny i kortyzolu pod wpływem olanzapiny u 12 zdrowych osób. Żeby porównać formę ODT i SOT, były one randomizowane z placebo w grupie badanej. Przez 8 dni ochotnicy pobierali lek w dawce 10
mg/d, a ósmego dnia co 10 minut przez 12 godzin pobierano
od nich próbki krwi do pomiaru stężeń hormonów. Wyniki
ujawniły podwyższone stężenie prolaktyny i obniżony poziom kortyzolu. Nie wykazano różnic pomiędzy dwoma badanymi formami olanzapiny – obie powodowały takie same
zmiany hormonalne. Obie formuły olanzapiny powodowały
oporność na insulinę. Badanie było zbyt krótkie, dlatego nie
odnotowano zmian w ilości tkanki tłuszczowej u badanych
osób (Vidarsdottir i wsp., 2009).
Opisano kazuistyczne przypadki pacjentów, u których
zmiana formy stosowanej u nich olanzapiny z postaci SOT
na ODT spowodowała znaczący spadek masy ciała. Przykładowo, w jednym przypadku pacjent otrzymywał 20 mg/d, w
drugim 15 mg/d, a spadek masy ciała wynosił odpowiednio
14 i 15 kg i utrzymywał się przez 12 miesięcy. Badacze nie
byli w stanie zaproponować naukowego wyjaśnienia dla tych
obserwacji. W ich opinii potrzebne są badania tego problemu na większej populacji badanych z użyciem wiarygodnej
metodologii (Kozumplik i wsp., 2009).
Przeprowadzono kilka badań naturalistycznych, w których porównywano wpływ formy ODT i SOT na przyrost
masy ciała w czasie leczenia. W badaniu de Haan’a i wsp.
(2004) przebadano 18 pacjentów, leczonych olanzapiną
z powodu zaburzeń schizofrenicznych. Po 4 miesiącach
wykazano statystycznie znamienną różnicę pomiędzy grupą leczoną olanzapiną SOT (średni przyrost masy ciała 3,7
kg) i ODT (średni spadek masy 10,3 kg). Ograniczeniem
wiarygodności uzyskanych wyników jest naturalistyczny
charakter, brak randomizacji, zaślepienia oraz mała grupa
badana. Co warto podkreślić, pacjenci, pobierający postać
SOT mieli wyjściowo niższy BMI, co jak wiadomo jest czynnikiem ryzyka przyrostu masy ciała w czasie leczenia neuroleptykami (Stauffer i wsp., 2009).
W odniesieniu do badań naturalistycznych, metaanaliza dotychczasowych badań skuteczności neuroleptyków,
przeprowadzona przez Leucht’a i wsp. (2009) pokazała
nierzetelność wyników badań, prowadzonych bez metody podwójnie ślepej próby i faworyzowanie neuroleptyków
drugiej generacji, zwłaszcza w odniesieniu do olanzapiny
i kwetiapiny. Badanie naturalistyczne ma charakter otwarty, pacjent poinformowany że pobiera lek, który może być
związany z mniejszym przyrostem masy ciała, może zwracać większą uwagę na zapobieganie otyłości (zdrowy tryb
życia, aktywność fizyczna, przestrzeganie diety), z kolei
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pacjent pobierający klasyczną tabletkę ze świadomością,
że może ona powodować większy przyrost może być pozbawiony optymizmu terapeutycznego i mniej zmotywowany
do zapobiegania otyłości. Również lekarz może w sposób
intencjonalny podchodzić do wyników, sugerując się wypowiedziami pacjenta, wpisując masę ciała na podstawie relacji od pacjenta (w badaniach otwartych nie ma kontroli nad
prowadzeniem rzetelnej dokumentacji medycznej).
W kolejnym badaniu naturalistycznym uczestniczyło 33 osoby, u których w czasie leczenia olanzapiną SOT
wystąpił przyrost masy ciała. Wyniki były niejednoznaczne, większość pacjentów raportowała brak spadku lub brak
zmiany przyrostu masy ciała, u 30% obserwowano jej dalszy
wzrost.
Interesujące badanie przeprowadził Fawver i wsp.
(2006), obserwując zmiany masy ciała u pacjentów leczonych od początku formą ODT (Karagianis i wsp., 2008).
W badaniu tym uczestniczyło w sumie 58 pacjentów
z różnymi diagnozami (schizofrenia, zaburzenia nastroju,
zaburzenia lękowe). Przyrost masy ciała wystąpił u 33%
pacjentów, nie był on znacząco większy niż w badaniach
klinicznych olanzapiny z placebo (Karagianis i wsp., 2008).
Odnotowano ponadto różnice we wzroście masy ciała zależne od płci – kobiety, pobierające olanzapinę ODT miały
większą tendencję do tycia niż mężczyźni.
W kolejnym badaniu otwartym analizowano retrospektywnie 38 przypadków pacjentów z pierwszorazową psychozą (Arranz i wsp., 2007). Pacjenci byli randomizowani do
leczenia olanzapiną ODT lub SOT, okres obserwacji w warunkach kontrolowanych (pobyt na oddziale, podobna dieta
i aktywność fizyczna) wynosił 6 tygodni. Wykazano statystycznie większy przyrost masy ciała w grupie leczonej olanzapiną SOT (średnia 6,4 kg) niż ODT (średnia 3,3 kg).
Przeprowadzono również duże jednoroczne naturalistyczne badanie, mające na celu obserwację różnic we
wpływie zmiany olanzapiny z formy SOT na ODT. W badaniu wzięło udział 26 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Masa ciała była mierzona po 3, 6 i 12 miesiącach
leczenia. Okazało się, że znaczący spadek masy ciała obserwowano już po 3 miesiącach od zmiany formuły olanzapiny, a po 12 miesiącach średni spadek masy ciała wynosił
2,7 kg. Ciekawe, że pacjenci leczeni większymi (>20 mg/d)
dawkami olanzapiny uzyskiwali większe spadki masy ciała
niż pacjenci na mniejszych dawkach (<20 mg/d). Wnioskiem z tego badania jest możliwość uzyskania znacznego
spadku masy ciała przy przestawieniu pacjentów z olanzapiny SOT na ODT, bez konieczności zmiany dawki (Chawla
i Luxton-Andrew, 2008). Natomiast słabym punktem metodologii badania jest jego naturalistyczny charakter, co może
zmniejszać wiarygodność wyników.
W innym badaniu klinicznym podawano olanzapinę
adolescentom chorującym na schizofrenię. 16 osób pobierało olanzapinę w formule ODT, a 10 osób – SOT. Bada-

nie trwało 12 tygodni. Znacząco większe przyrosty masy
ciała obserwowano u osób leczonych olanzapiną SOT
w porównaniu do ODT, odpowiednio 8,9 kg w stosunku do
3,0 kg. Takie same zmiany obserwowano w BMI – wzrost
o 1,9 kg/m2 dla formy SOT w porównaniu z przyrostem
o 1,1 kg/m2 w grupie leczonej formułą ODT olanzapiny.
W podsumowaniu, olanzapina w tradycyjnej postaci może
więc powodować znacznie większy przyrost masy ciała
w porównaniu z formą ODT (Crocq i wsp., 2007). Badanie
to miało, podobnie jak wszystkie dotąd przedstawione, charakter naturalistyczny.
W pierwszym i jak dotąd jedynym dużym badaniu
z podwójnie ślepą próbą, porównującym postać ODT i SOT
z placebo, zrandomizowano 149 pacjentów z rozpoznaniem
zaburzeń schizofrenicznych, schizoafektywnych, zespołów
schizofrenopodobnych i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych (Karagianis i wsp., 2009). Badanie trwało 16 tygodni, pacjenci pobierający lek przyjmowali go w dawkach
5-20 mg/d. Żeby zminimalizować kontakt olanzapiny w formie ODT z hipotetycznymi receptorami 5-HT w odźwierniku, pacjentom zalecano, żeby zarówno olanzapina ODT jak
i podjęzykowe placebo przełykane były nie wcześniej niż po
minucie. W badaniu tym nie wykazano różnic w BMI pacjentów pomiędzy grupą otrzymującą olanzapinę w formie
ODT i SOT. Kontrolowany sposób podawania formy ODT
w tym badaniu wskazuje iż szybsze wchłanianie olanzapiny
ODT i jej oddziaływanie na receptory smaku w jamie ustnej
nie mają znaczenia dla jej długoterminowego wpływu na
masę ciała. Jednocześnie obserwowano pewne różnice we
współpracy w leczeniu i w subiektywnym odczuciu apetytu
na korzyść postaci ODT. Ograniczeniem badania było włączanie do niego pacjentów, u których wystąpił już wcześniej
przyrost masy ciała w trakcie leczenia olanzapiną.

PRÓBY FARMAKOLOGICZNEJ KOREKCJI
OREKTYCZNEGO DZIAŁANIA OLANZAPINY
Jak wskazuje analiza piśmiennictwa, lek przeciwcukrzycowy – metformina może być użyteczna w zapobieganiu jak i redukcji masy ciała, jak również zaburzeń
metabolicznych u pacjentów ze schizofrenią. Działanie to
jest szczególnie wyraźne u pacjentów pierwszorazowych,
u których metformina może powodować znaczący spadek
masy ciała i normalizację profilu glikemii (Bushe i wsp.,
2009). W przeprowadzonym w Chinach badaniu, pacjentów z pierwszym epizodem schizofreni randomizowano do
grup leczonych olanzapiną z metforminą (750 mg/d) lub
olanzapiną z placebo. Badanie prowadzono metodą podwójnie ślepej próby przez okres 12 tygodni. W grupie osób,
pobierających olanzapinę z metforminą znacząco rzadziej
obserwowano przyrost masy ciała oraz oporność na insulinę (Wu i wsp., 2008). Kolejne badanie przeprowadzono
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w grupie 80 pacjentów leczonych olanzapiną, którym losowo dodawano metforminę (850-2550 mg/d) lub placebo. Badanie było podwójnie zaślepione i trwało 12 tygodni.
U pacjentów w grupie placebo obserwowano statystycznie
znamienny spadek masy ciała (średnio o 1,4 kg), tymczasem masa ciała nie zmieniła się znacząco w grupie palcebo. W kontekście mechanizmów powstawania otyłości poneuroleptycznej interesujące było, iż pacjenci pobierający
olanzapinę z metforminą mieli mniejsze stężenia leptyny
w porównaniu z grupą placebo (Baptista i wsp., 2007).
Podobne efekty obserwowano u osób młodych. W 4-miesięcznym badaniu w grupie 39 adolescentów, leczonych
mniej niż 1 rok olanzapiną, risperidonem lub kwetiapiną
i z przyrostem co najmniej 10% masy ciała, w sposób losowy
dodawano metforminę lub placebo. We wszystkich grupach
lekowych obserwowano stabilizację przyrostu masy ciała
w porównaniu z jej dalszym wzrostem w grupach z placebo
(Klein i wsp., 2006).
Wyniki, dotyczące metforminy, nie są jednak jednoznaczne i wymagają prowadzenia dalszych badań. Przykładowo, w 14-tygodniowym badaniu 40 osób leczonych
olanzapiną, randomizowanych do grupy z metforminą
(850-1700 mg/d) lub placebo nie obserwowano poprawy
parametrów metabolicznych oraz różnic w masie ciała pomiędzy grupami (Baptista i wsp., 2006).
Kolejną substancją o potencjalnym zastosowaniu
w leczeniu otyłości poneuroleptycznej jest lek przeciwpadaczkowy topiramat. Jedno badanie z użyciem tego leku
przeprowadzono u adolecsentów z rozpoznaniem fazy maniakalnej w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej;
podzielono ich na dwie grupy – 23 osoby leczone były olanzapiną z topiramatem, a 17 pobierało samą olanzapinę.
Badanie miało charakter otwartej próby i trwało 8 tygodni.
W grupie z topirametm przyrost masy ciała był statystycznie mniejszy (średnia 2,6 kg) niż w grupie leczonej samą
olanzapiną (średnia 2,6 kg). Nota bene, topiramat nie powodował augmentacji efektu olanzapiny w leczeniu manii
(Henderson i wsp., 2005). W innym badaniu, trwającym 10
tygodni, randomizowanym i podwójnie zaślepionym w grupie otyłych kobiet leczonych olanzapiną (n=43) wykazano,
iż połączenie topiramatu z neuroleptykiem powoduje znamiennie mniejszy przyrost masy ciała niż w grupie placebo (Nickel i wsp., 2005). Olanzapina z topiramatem może
być korzystnym połączeniem w długoterminowym leczeniu
zaburzeń psychicznych i w zapobieganiu przyrostowi masy
ciała. Badanie takie prowadzono przez 1 rok, ukończyło je
13 pacjentów (Vieta i wsp., 2004). Topiramat był dobrze tolerowany w tych badaniach. Niepotwierdzone są doniesienia o wzroście ryzyka samobójczego u pacjentów psychiatrycznych, pobierających topiramat (Bell i wsp., 2009).
Dobre efekty uzyskiwano w próbach dołączenia do olanzapiny innego leku przeciwdepresyjnego – reboksetyny.
W badaniu z małą grupą pacjentów (n=26) osoby ze schi-
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zofrenią były randomizowane do grupy z reboksetyną (4
mg/d) lub placebo. Odnotowano znacznie mniejszy przyrost
masy ciała w grupie z reboksetyną (średnia 2,5 kg) w porównaniu z placebo (średnia 5,5 kg) (Poyurovsky i wsp., 2003).
Podobne efekty obserwowano u 59 pierwszorazowych pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii, uczestniczących
w randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu z placebo.
Badanie trwało 6 tygodni, pacjenci pobierali olanzapinę
z reboksetyną (4 mg/d) lub placebo. Średni przyrost masy
ciała w grupie reboksetyny był znamiennie mniejszy (3,31
kg) w porównaniu z grupą placebo (4,91 kg) (Poyurovsky
i wsp., 2007). Połączenie to było dobrze tolerowane.
Nizatydyna jest antagonistą receptorów histaminowych
typu 2, mającym zastosowanie w leczeniu m.in. choroby
wrzodowej żołądka. Przypuszczano, iż lek ten może być
pomocny zapobieganiu i leczeniu otyłości towarzyszącej leczeniu neuroleptykami. W 12-tygodniowym randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą porównywano wpływ
dodania do olanzapiny nizatydyny (600 mg/d) lub placebo.
W tym badaniu nie wykazano różnic w przyroście masy ciała pomiędzy grupami (Assunção i wsp., 2006). W kolejnym
badaniu nizatydyny uczestniczyło 59 osób z rozpoznaniem
schizofrenii i leczonych olanzapiną. Po okresie obserwacyjnym pacjenci byli randomizowani do grupy pobierającej
olanzapinę z nizatydyną i grupy z placebo. U osób pobierających nizatydynę masa ciała zmniejszyła się (średnio o 4,5
kg), natomiast w grupie z placebo wzrosła średnio o 1,8 kg.
Podobnie jak w badaniach z metforminą, w grupie nizatydyny obserwowano mniejsze poziomy leptyny w porównaniu z
grupą z placebo (Atmaca i wsp., 2003). Niejednoznaczne są
wyniki kolejnego badania nizatydyny. 175 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń z kręgu schizofrenii pobierało nizatydynę (600 mg) (podwójnie ślepa próba z placebo). Po 16
tygodniach pacjenci otrzymujący nizatydyną mieli mniejszą
masę ciała, efekt ten nie był jednak znamienny statystycznie (Cavazzoni i wsp., 2003).
Kolejną próbą leczenia otyłości w trakcie kuracji neuroleptycznej była sibutramina. Lek ten hamuje wychwyt
zwrotny serotoniny, noradrenaliny i dopaminy, niestety
jest związany z większym ryzykiem incydentów sercowych
i nie jest obecnie zalecany. W grupie 37 pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii lub zaburzeń schizoafektywnych,
leczonych olanzapiną przez okres co najmniej 4 miesięcy,
przez 12 miesięcy badano wpływ sibutraminy na przyrost
masy ciała. Badanie miało charakter podwójnie ślepej próby
z placebo. W grupie z sibutraminą obserwowano znacząco
większy spadek masy ciała w porównaniu z placebo. Sibutramina powodowała w tym badaniu nieznaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwi (średnio 2,1 mm Hg) (Henderson
i wsp., 2005). Jednak w innym badaniu, dodanie sibutraminy (10-20 mg/d) do metforminy (850-170 mg/d) osobom leczonym olanzapiną z powodu schizofrenii nie było
skuteczne w normalizowaniu parametrów metabolicznych

36

Marek Krzystanek, Artur Pałasz, Irena Krupka-Matuszczyk, Ryszard Wiaderkiewicz, Marcin Kamiński

oraz masy ciała. Badanie to przeprowadzono w małej grupie
osób (n=13) (Baptista i wsp., 2008).
Badano możliwość zmniejszenia masy ciała u 30 pierwszorazowych pacjentów leczonych olanzapiną przez dodawanie fluoksetyny lub placebo. Pacjentów randomizowano,
badanie było podwójnie zaślepione. Fluoksetyna nie miała
wpływu na zmniejszenie przyrostu masy ciała w trakcie kuracji olanzapiną (Poyurovsky i wsp., 2002). Podobnie wyniki uzyskano w kolejnym badaniu, w którym fluoksetynę
w dawce 60 mg/d podawano 31 pacjentów metodą podwójnie ślepej próby i z randomizacją. 8-tygodniowa obserwacja pokazała brak skuteczności fluoksetyny w redukowaniu
przyrostu masy ciała u pacjentów schizofrenicznych leczonych olanzapiną (Bustillo i wsp., 2003).
Interesujące są próby wykorzystania amantadyny, leku
o działaniu przeciwparkinsonowskim i przeciwwirusowym.
W jednym z badań klinicznych przez 12 tygodni 21 pacjentów z przyrostem masy ciała po olazapinie otrzymywało losowo amantadynę lub placebo. Pacjenci otrzymujący amantadynę mieli lekki spadek masy ciała w porównaniu z grupą placebo (Graham i wsp., 2005). Amantadyna w dawce
100-300 mg/d może zmniejszać przyrost masy ciała u niektórych pacjentów, którzy utyli pobierając olanzapinę (Deberdt i wsp., 2005). W badaniu otwartym oceniano również
wpływ amantadyny na przyrost masy ciała u 25 pacjentów,
którzy przybrali na masie w trakcie kuracji neuroleptycznej.
Amantadyna powodowała jedynie nieznamienny spadek
masy ciała (Bahk i wsp., 2004).
Donoszono również o kazuistycznych przypadkach
pacjentów, leczonych olanzapiną, u których w trakcie
leczenia wystąpił przyrost masy ciała, a następnie efekt
ten ustąpił po dodaniu innego neuroleptyku – aripiprazolu (Chavez i Poveda, 2006). W innym, 10- tygodniowym, podwójnie zaślepionym badaniu Henderson’a i wsp.
(2009) zaobserwowano, iż dodanie 15 mg aripiprazolu
do ustabilizowanej dawki olanzapiny u otyłych pacjentów
z zaburzeniami schizoafektywnymi, w ciągu 4 tygodni spowodowało znaczny spadek masy ciała w porównaniu do
grupy olanzapina/placebo. W tym krótkim okresie leczenia
nie zaobserwowano zmian w stężeniu cholesterolu, LDL i
HDL, natomiast statystycznie znamiennie spadło stężenie
trójglicerydów.

Podsumowanie i wnioski
Zapobieganie i leczenie otyłości poneuroleptycznej
w schizofrenii jest jednym z gorących tematów współczesnej psychofarmakoterapii. Duża liczba prowadzonych
badań przyniosła jak dotąd wiele odpowiedzi, ale również
nowych pytań, wskazujących dalsze kierunki badawcze.
Obecny stan wiedzy pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

1. Nie ma przekonujących dowodów na hipotetycznie
możliwe różnice między olanzapiną ODT i SOT w jej
wpływie na przyrost masy ciała.
2. W związku z potwierdzonym, korzystnym efektem
korygującym orektyczny wpływ olanzapiny potrzeba
jest dalszych badań klinicznych metforminy, topiramatu, reboksetyny i aripiprazolu oraz być może również nizatydyny i amantadyny.
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Streszczenie
Nesfatyna-1, nowo odkryty peptyd sytości, będący pochodną białka NUCB-2, charakteryzuje się szeroką dystrybucją
w licznych neuronach kresomózgowia, śródmózgowia, pnia mózgu i rdzenia kręgowego. Jest substancją o silnym działaniu anoreksygennym, odgrywającą istotną rolę w pętlach neuronalnych podwzgórza regulujących przyjmowanie pokarmu
i homeostazę energetyczną. Z drugiej strony, nesfatyna-1 może mieć swój udział w innych istotnych funkcjach mózgu
jak: sen, zjawiska poznawcze, reakcje na stres i stany lękowe. Nesfatyna-1 jest immunohistochemicznie wykrywalna w jądrach podwzgórza: łukowatym (ARC), przykomorowym (PVN) i nadwzrokowym (SON), gdzie występuje wraz z peptydami
POMC/CART, NPY, oksytocyną i wazopresyną. Działa ona poprzez receptor sprzężony z białkiem G, a jej efekt fizjologiczny
opiera się na hamującej hiperpolaryzacji neuronów NPY/AgRP w ARC i sygnalizacji melanokortynowej w PVN. Podanie
nesfatyny-1 znacząco hamuje zachowania konsumpcyjne i obniża przyrost masy ciała u zwierząt doświadczalnych. Chociaż
szczegółowe dane na temat fizjologii nesfatyny-1 wciąż wymagają sprecyzowania, substancja ta wydaje się być w przyszłości
użyteczna jako potencjalny lek w farmakoterapii otyłości u pacjentów przyjmujących środki antypsychotyczne i przeciwdepresyjne. Być może, domniemani antagoniści nesfatyny-1 mogą pomagać w leczeniu zaburzeń odżywiania m.in. anoreksji
psychicznej.
Summary
Nesfatin-1, a novel NUCB2-derived satiety peptide has a large distribution in numerous neurons of forebrain, hindbrain, brainstem and spinal cord. As a very potent anorexigenic substance seems to play a significant role in hypothalamic circuitries regulating food intake and energy homeostasis. On the other hand nesfatin-1 may be involved in other important
brain functions such as sleep, cognition and anxiety- or stress-related responses. Nesfatin-1 is immunohistochemically
detectable in arcuate (ARC), paraventricular (PVN) and supraoptic nuclei (SON), where the peptide is colocalized with
POMC/CART, NPY, oxytocin and vasopressin. Nesfatin-1 interacts with a G-protein coupled receptor, its physiological
effect depends on inhibitory hyperpolarization of NPY/AgRP neurons in ARC and melanocortin signaling in PVN. Administration of nesfatin-1 significantly inhibits consumatory behaviour and decreases weight gain in experimental animals.
However, the details of nesfatin-1 physiology ought to be clarified, it will be useful in future as a potential drug in pharmacotherapy of obesity in patients treated with antipsychotics and antidepressants. Perhaps some putative nesfatin-1
antagonists may improve eating disorders e.g. anorexia nervosa.

Słowa kluczowe: nesfatyna-1, NUCB2, podwzgórze, melanokortyny NPY
Key words: nesfatin-1, NUCB2, hypothalamus, melanocortins, NPY
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WSTĘP
Pętle neuronalne podwzgórza odgrywają pierwszoplanową rolę w precyzyjnej regulacji procesu przyjmowania
pokarmu, generują subiektywne odczuwanie stanu głodu
i sytości, warunkują utrzymanie energetycznej homeostazy
organizmu. Zakrojone w ostatnich latach na niezwykle szeroką skalę badania struktur podwzgórza, których efektem
jest identyfikowanie nowych, dotąd nieznanych czynników regulacyjnych dowodzą, że neurofizjologiczne podłoże
owych mechanizmów jest z pewnością znacznie bardziej
złożone niż pierwotnie przypuszczano.
Nesfatyna-1 to poznany w ostatnich latach, niesłychanie interesujący 82-aminokwasowy peptyd regulatorowy,
powstający w wyniku potranslacyjnej modyfikacji białka
nukleobindyny-2 (NUCB2), produktu genu NUCB2. Skutkiem alternatywnej obróbki cząsteczki nukleobindyny-2 jest
powstanie również innych pochodnych peptydów: nesfatyny 2 i 3, niewykazujących jednak aktywności nesfatyny-1
(Oh i wsp., 2006). Białkowa struktura NUCB2 ludzi i gryzoni wykazuje znaczną homologię sekwencji budujących ją
aminokwasów, co dowodzi daleko idącego filogenetycznego
konserwatyzmu genu, którego jest produktem. Badania
elektrofizjologiczne neuronów podwzgórza, oparte o pomiar
przepływu jonów Ca2+ sugerują, że nesfatyna-1 jest ligandem metabotropowego receptora sprzężonego z białkiem G
i/o. Indukowane nesfatyną-1 zwiększenie stężenia wapnia
w neuroplazmie jest jednak redukowane przez KT5720,
specyficzny inhibitor kinazy białkowej A, co sugeruje udział
tego, zależnego od cAMP enzymu w procesie transdukcji
sygnału. Jest to zjawisko dalece nietypowe i zaskakujące,
bowiem efektem aktywacji białka Gi jest ex definitione
hamowanie cyklazy adenylanowej, spadek stężenia cAMP
i w konsekwencji inhibicja kinazy białkowej A. Jednym
z możliwych wyjaśnień owego paradoksu jest sugestia, że
nesfatyna-1 jest w stanie aktywować różne szlaki sygnałowe
uruchamiając zamienne, wzajemnie przełączalne wiązanie
receptora z różnymi białkami G, początkowo aktywując Gi,
a następnie stymulując Gs (Brailoiu i wsp., 2007). Nesfatyna-1 jest czynnikiem silnie anoreksygennym, wyzwalającym poczucie sytości, podana bezpośrednio do komór
mózgu szczura, powoduje zależne od dawki hamowanie
pobierania pokarmu, natomiast efektem prowadzenia ciągłego wlewu do komory III jest redukcja masy ciała i spadek
zawartości żółtej tkanki tłuszczowej. Nesfatyna-1 pokonuje
barierę krew-mózg, co stwarza potencjalną możliwość zastosowania jej, jako leku, który po osiągnięciu ośrodków
podwzgórza wywoła efekt hamujący zachowania konsumpcyjne. Iniekcja dootrzewnowa nesfatyny-1 wywołuje u myszy 3- godzinną supresję przyjmowania pokarmu; podanie
podskórne wyzwala identyczny efekt, a działanie anoreksygenne utrzymuje się przez 14 godzin. Powtarzalne dawki
dootrzewnowe znacząco hamują przyrost masy ciała w cią-

gu 6 dni. Zbadano również możliwość podania nesfatyny-1
jako wziewnego aerozolu podawanego drogą donosową. Podanie dawki 10 nmoli peptydu do wnętrza obydwu nozdrzy
szczura skutkowało znacznym spadkiem pobierania pożywienia przez 6 godzin (Shimizu i wsp., 2009). Nesfatyna-1
wydaje się być obiecującym, choć w chwili obecnej jedynie
postulowanym lekiem w farmakoterapii otyłości, również
tej będącej częstym efektem ubocznym przyjmowania leków antypsychotycznych i przeciwdepresyjnych. Z drugiej
strony nie można wykluczyć scenariusza, w myśl którego
nadmierna aktywacja zależnej od nesfatyny-1 sygnalizacji
w kręgach regulacyjnych podwzgórza ma swój udział w patogenezie zaburzeń odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem anoreksji psychicznej. Opracowanie substancji będących selektywnymi antagonistami nesfatyny-1 byłoby zatem
niezwykle cenne w procesie tworzenia eksperymentalnych
modeli farmakoterapii tego poważnego schorzenia. Ekspresję mRNA nesfatyny wykryto również w komórkach tkanki
tłuszczowej, natomiast cząsteczki peptydu zidentyfikowano w surowicy oraz płynie mózgowo-rdzeniowym szczura.
Nie ustalono jednak pochodzenia krążącej nesfatyny-1,
być może powstaje ona w licznych tkankach obwodowych
w wyniku działania odpowiedniej konwertazy (Macro i wsp.,
1996). Obecność nesfatyny-1 została ponadto stwierdzona
w syntezujących grelinę X/A-podobnych komórkach endokrynowych błony śluzowej żołądka, co sugeruje jej udział
w regulacji czynności wydzielniczych i motorycznych tego
narządu (Maejima i wsp., 2009).

EKSPRESJA NESFATYNY-1 W OŚRODKOWYM
UKŁADZIE NERWOWYM
Neurony wykazujące ekspresję nesfatyny-1 zlokalizowano w licznych strukturach podwzgórza szczura; jądrze
łukowatym (ARC), jądrze przykomorowym (PVN), jądrze
nadwzrokowym (SON), jądrze grzbietowo-przyśrodkowym
(DMH) i polu bocznym podwzgórza (LHA), są one również
wykrywalne w warstwie niepewnej (Shimizu i wsp., 2009).
Również w pniu mózgu obecne są komórki nerwowe zdolne do syntezy nesfatyny-1, zlokalizowano je w rdzeniowych
jądrach szwu oraz ośrodkach autonomicznych: jądrze dodatkowym nerwu okoruchowego (jądro Westphala-Edingera, EW), oraz w jądrze grzbietowym nerwu błędnego (Foo
i wsp., 2008). W jądrze EW i jądrze grzbietowym nerwu
X komórkami wykazującymi ekspresję nesfatyny-1 są neurony cholinergiczne, w przypadku jądra szwu neurony serotoninergiczne. Nie można w związku z tym wykluczyć
możliwości, że nesfatyna-1 uwalniana z zakończeń nerwu
błędnego wpływa na aktywność przewodu pokarmowego
i reguluje procesy trawienne, natomiast jej udział w fizjologii nerwu okoruchowego nie jest jednoznacznie wyjaśniony.
Pojawiają się doniesienia, że ekspresja mRNA nesfatyny-1

Anoreksygenna aktywność nesfatyny-1 w jądrach podwzgórza i jej potencjalne implikacje kliniczne
oraz urokortyny-1 i CART (transkrypt regulowany kokainą
i amfetaminą) w neuronach EW istotnie wzrasta pod wpływem ostrego stresu (Okere i wsp., 2010). Fakty te oczekują
bez wątpienia szerszej interpretacji, zwłaszcza iż postulowany jest udział
nesfatyny-1 w generowaniu ośrodkowych reakcji o charakterze lękowym (Merali i wsp., 2008). Ekspresję nesfatyny-1 manifestują również serotoninergiczne neurony jądra
bladego (RPa) i ciemnego (ROb) szwu, których współczulne aksony zaopatrują komórki tkanki tłuszczowej brunatnej, co nie wyklucza udziału tego peptydu w regulacji termogenezy (Nakamura i wsp., 2005). Efektem najnowszych
prac eksperymentalnych jest wykazanie obecności nesfatyny-1 w tych okolicach mózgowia i rdzenia kręgowego,
w których dotychczas nie była zidentyfikowana; pozytywną
reakcją immunohistochemiczną charakteryzowały się perykariony kory gruszkowatej i wyspowej, jądra śródgruszkowatego (nucleus endopiriformis), bocznej przegrody, jądra
środkowego ciała migdałowatego, jądra grzbietowego szwu
oraz komórki Purkyne’go kory móżdżku. Co więcej, obecność nesfatyny-1 wykryto również we współczulnych i przywspółczulnych neuronach przedzwojowych, biorących swój
początek w piersiowym, lędźwiowym i krzyżowym odcinku rdzenia kręgowego (Goebel i wsp., 2010). Dystrybucja
nesfatyny-1 w perykarionach autonomicznych ośrodków
mózgowia, przedzwojowych trzewnych neuronach motorycznych rdzenia kręgowego oraz jądrach kresomózgowia,
zaangażowanych w odczuwanie bólu i procesy poznawcze,
wydaje się potwierdzać przypuszczenie, że fizjologiczna rola
nesfatyny-1 dalece wykracza poza sferę regulacji przyjmowania pokarmu i uczestniczy ona również w mechanizmach
naczynioruchowych, neurosekrecyjnych i emocjonalnych.

EFEKTY FIZJOLOGICZNE NESFATYNY-1
I MODELE JEJ DZIAŁANIA NA POZIOMIE
PĘTLI NEURONALNYCH PODWZGÓRZA
Kluczowym elementem pętli neuronalnych podwzgórza
są wyłączone z bariery krew-mózg jądra łukowate (ARC),
których neurony są w stanie rejestrować obwodowe sygnały
hormonalne w postaci docierających wraz krwią cząsteczek
adipokin, greliny insuliny, cholecystokininy (CCK), peptydu
YY (PYY), oksyntomoduliny i innych. Strukturę ARC tworzą dwa antagonistyczne czynnościowo rodzaje neuronów.
Pierwsze z nich to komórki syntezujące oreksygenne czynniki: neuropeptyd Y (NPY) oraz białko pokrewne Agouti
(AgRP). Drugą grupę stanowią natomiast neurony syntezujące proopiomelanokortynę (POMC) oraz transkrypt regulowany kokainą-amfetaminą (CART) – substancje wybitnie
anoreksygenne. Neurony POMC/CART charakteryzują się
znaczną ekspresją nesfatyny-1, której pierwotnie nie zidentyfikowano w komórkach NPY/AgRP (rycina 1.). Nie-
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mniej najnowsze badania dowodzą, że pewna, stosunkowo
ograniczona populacja komórek NPY (ok. 20%) wykazuje
immunoreaktywność nesfatyny-1, co w niemałym stopniu
komplikuje interpretację związanych z tym peptydem zjawisk sygnalizacyjnych w ARC (Inhoff i wsp., 2010). Uwolniona przez neurony POMC/CART nesfatyna-1 hamuje
neurony NPY/AgRP w sposób bezpośredni wywołując ich
hiperpolaryzację przy udziale ATP-zależnych kanałów potasowych Kir6.2. Glibenklamid, antagonista tego typu kanałów K+, znosi efekt fizjologiczny peptydu, co potwierdza,
że hiperpolaryzacja neuronów oreksygennych ARC jest
kluczowym zjawiskiem w anoreksji indukowanej nesfatyną-1 (Price i wsp., 2008). Nesfatyna-1 może być również
zaangażowana w deacylację podawanej obwodowo greliny,
czego efektem jest zniesienie oreksygennego działania tego
hormonu u szczurów w warunkach eksperymentalnych,
neurony nesfatynowe jądra łukowatego są aktywowane
przez jednoczesne podanie greliny i greliny deacylowanej.
Być może deacylowana grelina może blokować wrażliwe na
grelinę neurony NPY/AgRP za pośrednictwem neuronów
wykazujących ekspresję nesfatyny-1 (Inhoff i wsp., 2008).
Ekspresję nesfatyny-1 manifestują również perykariony jąder przykomorowego (PVN) i nadwzrokowego (SON), która zdaje się być modyfikowana stanem głodu i ponownym
przyjmowaniem pokarmu (Kohno i wsp., 2008). Określone
neurony PVN charakteryzują się również koekspresją oksytocyny, wazopresyny, tyreoliberyny (TRH) oraz kortykoliberyny (CRH), która wydaje się uczestniczyć w patogenezie
zaburzeń odżywiania, w tym anoreksji psychicznej, oraz
hamować przyjmowanie pokarmu w warunkach stresowych (Connan i wsp., 2007). Można zatem zaproponować
hipotezę, że specyficzna, niewielka (13%) subpopulacja
neuronów nesfatynowych PVN, która wykazuje koekspresję
CRH, odpowiada za silne anoreksygenne efekty tego peptydu. Znacznie liczniejsza grupa neuronów nesfatynowych
PVN (24%) wykazuje ekspresję oksytocyny, natomiast aż
40% neuronów oksytocynergicznych syntezuje nesfatynę-1.
Owa cytofizjologiczna korelacja, nasuwa przypuszczenie, że
istnieją czynnościowe powiązania pomiędzy tymi dwoma
aktywnymi peptydami podwzgórza. Istnieją doniesienia, że
aksony drobnokomórkowych oksytocynergicznych neuronów PVN docierają do jądra pasma samotnego (NST), miejsca integracji ośrodkowych i obwodowych szlaków kontroli
przyjmowania pokarmu, gdzie wywierają efekt hamujący
(Blevins i wsp., 2004; Sabatier, 2006). Zaobserwowano, że
iniekcja -MSH do komór mózgowia szczura podnosi ekspresję mRNA NUCB2, białkowego prekursora nesfatyny-1
w neuronach PVN, co sugeruje, że komórki syntezujące
ów peptyd funkcjonują za pośrednictwem receptorów melanokortynowych, choć mechanizmy tych oddziaływań nie
są jeszcze poznane. Wzrost ekspresji NUCB2 nie jest obserwowany po uprzednim zastosowaniu SHU9119, selektywnego antagonisty receptorów melanokortynowych MC3

42

Artur Pałasz, Aleksandra Bryzek, Marek Krzystanek, Ryszard Wiaderkiewicz1

Rycina 1. Nesfatyna-1 w podwzgórzowej regulacji przyjmowania pokarmu i homeostazy energetycznej

i MC4, co przemawia za słusznością tej hipotezy (Brailoiu
i wsp., 2007). Receptor melanokortynowy MC4 w PVN odgrywa niezwykle doniosłą rolę w regulacji procesu jedzenia,
można więc spekulować, że neurony nesfatynowe-1 wykazujące koekspresję oksytocyny, wazopresyny i CRH są efektorami w melanokortynowym szlaku sygnalizacyjnym (Kishi i wsp., 2003). Zauważono, że indukowana ponownym
podjęciem odżywiania ekspresja c-Fos w neuronach brzusznej, drobnokomórkowej strefy PVN zależy od sygnalizacji
melanokortynowej (Singru i wsp., 2007). Prawdopodobnie
zainicjowanie jedzenia po okresie głodu wpływa na neurony POMC, które wyzwalają ekspresję c-Fos w neuronach
nesfatynowych-1. Również neuromedyna U (NMU) może
być regulowana przez nesfatynę-1, bowiem po jej dokomorowej iniekcji następuje wzrost ekspresji c-Fos w PVN
i SON (Ozaki i wsp., 2002). Nesfatyna-1 wykazuje także koekspresję z czynnikiem koncentrującym melaninę (MCH)
w neuronach guzowej części podwzgórza, w ok. 80% komórek nesfatynowych-1 wykrywalny jest MCH (Fort i wsp.,
2008). Rodzi się więc domniemanie, że nesfatyna-1 może
być zaangażowana w szereg innych MCH-zależnych czynności podwzgórza jak: regulacja procesów autonomicznych,
reakcja na stres, generowanie nastroju, czynności poznawcze i sen. Istnieją ponadto doniesienia, że podanie nesfatyny-1 obniża poziom glukozy we krwi myszy z hiperglikemicznym profilem genetycznym (Su i wsp., 2010).

oraz funkcjonować jako lek w terapii zaburzeń metabolicznych oraz otyłości różnego pochodzenia. Stwierdzono, że
poziom nesfatyny-1 w surowicy u pacjentów dotkniętych
pierwotnymi uogólnionymi napadami padaczkowymi jest
znacząco podniesiony. Należy zatem rozważyć wykorzystanie tego peptydu jako potencjalnego biomarkera w diagnostyce epilepsji (Aydin i wsp., 2009). Duży problem kliniczny
stanowi wzrost masy ciała u pacjentów psychiatrycznych
przyjmujących leki antypsychotyczne, antydepresyjne
i inne. U wielu z nich może mieć miejsce znaczne obniżenie wrażliwości ośrodków podwzgórza na leptynę i inne
adipokiny (Haymsfield i wsp., 1999). Wydaje się, że w tych
przypadkach istotną poprawę może przynieść zastosowanie
nesfatyny-1; stwierdzono bowiem eksperymentalnie, że
podana dootrzewnowo znacznie zmniejsza przyjmowanie
pokarmu u zwierząt wykazujących leptynooporność oraz
redukuje przyrost masy ciała w ciągu kilku dni. Możliwą
drogą administracji leku wydaje się być iniekcja podskórna, jednak szczególnie interesujące i wygodne z punktu
widzenia komfortu terapii wydaje się być podawanie nesfatyny-1 drogą donosową, efektywne w zwierzęcym modelu
eksperymentalnym (Shimazu i wsp., 2009). Celowe jest
również poszukiwanie selektywnych antagonistów nesfatyny-1, które być może przyczynią się do otwarcia nowego rozdziału w farmakoterapii zaburzeń odżywiania m.in.
anoreksji psychicznej. Badania nesfatyny-1 i jej pochodnych znajdują się obecnie w fazie inicjalnej, zatem możliwe zastosowania kliniczne tej substancji, choć z pewnością
warte uwagi, są nadal spekulatywne i wymagają odpowiedzi na szereg pytań, dotyczących m.in. farmakokinetyki, potencjalnych działań niepożądanych oraz interakcji
z innymi lekami.
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Streszczenie
Leczenie padaczki polega na wieloletnim stosowaniu leków przeciwpadaczkowych (LPP). LPP powodują wzrost poziomu homocysteiny (Hcy) poprzez zaburzenie jej metabolizmu. Hiperhomocysteinemia (HHcy) może powodować uszkodzenie nici DNA, stres oksydacyjny i apoptozę, co jest związane z patogenezą chorób neurozwyrodnieniowych i sercowo-naczyniowych. LPP starej generacji (zasadniczo kwas walproinowy – VPA) wykazują działanie proapoptotyczne w wielu liniach
komórek nowotworowych poprzez aktywację zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego szlaku indukcji apoptozy, a także
drogi niezależnej od kaspaz. Białko p53 może aktywować w komórkach drogę apoptozy zależną od kaspaz. Wstępne wyniki
badań mogą wskazywać na zwiększony efekt proapoptotyczny LPP również w przebiegu terapii chorych z padaczką.
Summary
The treatment of patients with epilepsy consists in taking antiepileptic drugs (AEDs), which may increase the concentration of homocysteine (Hcy), and alter metabolism of thiols. Increased Hcy levels in blood serum is known as hyperhomocysteinemia (HHcy). It is considered, that HHcy may cause DNA damage, oxidative stress and induce apoptosis. Hcy,
is regarded as a risk factor for both neurodegenerative and cardiovascular diseases. First generation AEDs (mainly valproic
acid – VPA) may induce apoptosis in many cancer cell lines by activating both intrinsic and extrinsic pathway, but also
caspase-independent apoptotic signalling pathway. P53 protein may activate in cells caspase-dependent apoptotic pathway.
Preliminary results may indicate increased proapoptotic effect in patients with epilepsy treatment AEDs as well.

Słowa kluczowe: apoptoza, homocysteina, leki przeciwpadaczkowe
Key words: apoptosis, homocysteine, antiepileptic drugs

WSTĘP
Padaczka (epilepsja) jest zespołem objawów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych, który może występować na podłożu różnych zmian morfologicznych w mózgu,
w których napady padaczkowe są częstym zjawiskiem. Epilepsja jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych
– szacuje się, że około 50 milionów osób na świecie choruje na padaczkę, a w Polsce około 400 tysięcy. Najczęściej
leczenie padaczki polega na wieloletnim stosowaniu leków

przeciwpadaczkowych (LPP). Najnowsze publikacje sugerują, że LPP mogą indukować proces apoptozy, czyli genetycznie kontrolowanej śmierci komórki.

LEKI PRZECIWPADACZKOWE
LPP stosuje się od wielu lat nie tylko w terapii zaburzeń drgawkowych, ale także w leczeniu przewlekłego bólu
(Moore i wsp., 2009; Wiffen i wsp., 2010), zaburzeń afek-
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tywnych (Fountoulakis, 2010; Roncero i wsp., 2009) i migreny (Shah i Kalra, 2009; Vikelis i Rapoport, 2010). LPP
stanowią bardzo heterogenną grupę i wykazują odmienne
mechanizmy działania. LPP dzielimy zasadniczo na dwie
generacje: starsze LPP oraz LPP nowej generacji. Uważa
się, że nowe LPP cechuje większa swoistość mechanizmu
działania oraz słabsze objawy niepożądane. Leki nowej
generacji rzadziej powodują interakcje z innymi lekami
oraz w mniejszym stopniu wpływają na nastrój i funkcje
poznawcze. Leki nowej generacji to m.in.: okskarbamazepina (OXC), lamotrygina (LTG), gabapentyna (GBP),
tiagabina (TCB), wigabatryna (VGB), topiramat (TPM),
lewetiracetam (LEV), felbamat, zonisamid. Do grupy leków
starszej generacji zaliczają się: pochodne hydantoiny (np.
fenytoina – PHT), karbamazepina (CBZ), barbiturany (np.
fenobarbital – PB), pochodne benzodiazepiny (np. klonazepam, diazepam), kwas walproinowy (VPA), etosuksimid
(ESM) (Kozubski i Liberski, 2004). Mechanizm działania
LPP może być dwojaki: mogą stabilizować błony komórkowe neuronów, przez co zapobiegają rozprzestrzenianiu się
impulsów lub mogą przywracać równowagę między ilością
przekaźników pobudzających i hamujących. Stabilizowanie
błony komórkowej może się odbywać poprzez wpływanie
na czynność pompy sodowo-potasowej, zlokalizowanej w
błonie komórkowej lub blokowanie napięciowo zależnych
kanałów jonowych, najczęściej sodowych, a także zapobieganie depolaryzującemu wnikaniu jonów wapnia. Powoduje to niezdolność neuronów do depolaryzacji i wywołania
potencjału czynnościowego. Działanie leków, przywracające
równowagę neuroprzekaźników, polega z reguły na nasilaniu efektu GABA-ergicznego, także na hamowaniu uwalniania aminokwasów pobudzających oraz na hamowaniu
przekaźnictwa glutaminergicznego w receptorach NMDA
(Kostowski i Herman, 2004).

MOŻLIWE SKUTKI STOSOWANIA LPP
Wiadomo, że stosowanie LPP, zwłaszcza że zazwyczaj
trwa ono wiele lat, wywołuje wiele niepożądanych działań.
Najczęstsze objawy uboczne LPP to: sedacja, zawroty głowy,
ataksja, podwójne widzenie, bóle głowy, bóle stawowe, gorączka, wymioty, zaburzenia łaknienia, zaburzenia krzepliwości, wypadanie włosów, przerost dziąseł czy reakcje alergiczne (Kostowski i Herman, 2004; Mutschler i wsp., 2004).
Uważa się, że farmakoterapia LPP u ciężarnych chorych
z padaczką jest jedną z najczęstszych przyczyn wad rozwojowych płodu, opóźnienia rozwoju i małomózgowia (Holmes
i wsp.; 2001, Stricler i wsp., 1985). Ponadto uważa się, że
wysokie stężenie LPP w krwi matczynej powoduje zwiększone ryzyko wad rozwojowych u niemowląt (Buehler i wsp.,
1990; Holmes i wsp., 2001; Speidel i Meadow, 1972; Zahn
i wsp., 1998), a także może wywierać niekorzystny wpływ
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na sprawność intelektualną u dzieci (Jones i wsp., 1989).
Jednocześnie zaobserwowano, że terapia barbituranami
w ciągu pierwszych 3 lat życia może powodować pogorszenie funkcji poznawczych, utrzymujące się w dorosłym
wieku. Neurotoksyczne działanie LPP zostało stwierdzone
już w latach 70. XX wieku (Bittgau i wsp., 2002), jednakże
kryjący się za nim mechanizm nie został do tej pory wyjaśniony, być może, że jest on związany ze zmianą poziomu
homocysteiny (Hcy) poprzez zaburzenie jej metabolizmu
(Dorszewska i wsp., 2009).

HIPERHOMOCYSTEINEMIA W PADACZCE
W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień dotyczących podwyższonego stężenia Hcy (hiperhomocysteinemii
– HHcy) u chorych z padaczką leczonych LPP (Siniscalchi
i wsp., 2005; Tatarewicz i wsp., 2008). W badaniach nad
poziomem Hcy u dzieci z padaczką w wieku 4,5 do 14 lat,
leczonych LPP przez 20 tygodni, przeprowadzonych w populacji greckiej wykazano, że raczej LPP, a nie choroba odgrywają rolę we wczesnym rozwoju HHcy (Attilakos i wsp.,
2006). Jednocześnie wykazano, że na podwyższony poziom
Hcy u chorych z padaczką istotny wpływ może wywierać
farmakoterapia LPP, ale duże znaczenie odgrywają także
uwarunkowania genetyczne (Ono i wsp., 2002; Yoo i Hong,
1999), dieta, czas trwania oraz rodzaj stosowanego leczenia. Dane dotyczące wpływu stosowanej farmakoterapii na
poziom Hcy są jednak rozbieżne. Wiele prac wskazuje na
wzrost poziomu Hcy u pacjentów leczonych CBZ (Atillakos i wsp., 2006; Karabiber i wsp., 2003). W terapii LTG
nie wykazano wzrostu poziomu Hcy (Gidal i wsp., 2005;
Sener i wsp., 2006). Natomiast badania poziomu Hcy
u pacjentów leczonych VPA nie przedstawiają zgodnych wyników. Zaobserwowano obniżony (Gidal i wsp., 2005) lub
podwyższony poziom Hcy (Atillakos i wsp., 2006; Karabiber
i wsp., 2003), a także brak wpływu (Apeland i wsp., 2001)
na poziom Hcy u pacjentów leczonych VPA. Przyczyna generowania Hcy u chorych z padaczką przyjmujących LPP
nie jest jednoznacznie wyjaśniona, ale najprawdopodobniej jest związana z deficytem kofaktorów zaangażowanych
w metabolizm Hcy, takich jak: kwas foliowy, witamina B12,
witamina B6 i witamina B2. Kluczową rolę przypisuje się
niedoborowi kwasu foliowego, będącego donorem grupy
metylowej w reakcji remetylacji Hcy do metioniny (Met).
Uważa się, że LPP zasadniczo podwyższają poziom Hcy
poprzez obniżenie poziomu kwasu foliowego na skutek
złego wchłaniania jelitowego folianów, aktywacji enzymów
wątrobowych prowadzącej do końcowej utraty folianów,
zwiększonego zapotrzebowania na foliany w reakcjach hydroksylacji LPP, zaburzenia w metabolizmie kofaktorów biorących udział w przemianach kwasu foliowego (Karabiber
i wsp., 2003; Ono i wsp., 1997) oraz bezpośredniego wpły-
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wu LPP na metabolizm Hcy i funkcje nerek (Sinischalchi
i wsp., 2005). Niedobór folianów w następstwie stosowania
LPP zaobserwowano w wielu badanych populacjach (Apeland i wsp., 2001; Atillakos i wsp., 2006; Karabiber i wsp.,
2003; Schwaninger i wsp., 1999; Verotti i wsp., 2000; Yoo
i Hong, 1999). HHcy u chorych z padaczką może się wiązać
z wieloma komplikacjami klinicznymi. Wykazano, że może
prowadzić do chorób neuropsychiatrycznych (Sinischalci
i wsp., 2005), naczyniowych (Yoo i Lee, 2001), jak również
jest uważana za czynnik ryzyka napadów padaczkowych
i oporności na LPP (Kubova i wsp., 1995).
Z doniesień piśmiennictwa wiadomo także, że podwyższony poziom Hcy może generować apoptozę (Langmeier
i wsp., 2003; Zhang i wsp., 2009), co może być jedną
z przyczyn związanych z patogenezą takich chorób neurozwyrodnieniowych jak: choroba Alzheimera (Kronenberg
i wsp., 2009; Seshardi i wsp., 2002) i choroba Parkinsona
(Duan i wsp., 2002; Isobe i wsp., 2005; Obeid i Herrmann,
2006), chorób neuropsychiatrycznych o podłożu zwyrodnieniowym jak schizofrenia (Haidemenos i wsp., 2007),
zaburzeń depresyjnych (Arinami i wsp., 1997), a także
chorób naczyniowych, m.in. udaru mózgu (Adamkiewicz,
2002; Prasad, 1999).

ISTOTNE DANE DOTYCZĄCE
MECHANIZMÓW APOPTOZY
Apoptoza jest procesem programowanej śmierci komórki. Komórka uruchamia program samobójczej śmierci po
otrzymaniu odpowiedniego sygnału – może to być zmiana
stężenia czynnika wzrostu lub hormonu, szok temperaturowy, stres oksydacyjny, infekcja wirusowa czy lek przeciwnowotworowy (Thompson, 1995). Apoptoza jest regulowana
przez wiele różnych mechanizmów, które współdziałając
ze sobą, prowadzą do kontrolowanej śmierci komórki. Do
czynników kontrolujących apoptozę zalicza się receptory
śmierci, rodzinę białek Bcl-2, kaspazy, inhibitory białek
apoptotycznych, grupę genów aktywowanych przez białko
p53. Kluczową rolę w procesie apoptozy pełnią proteazy
cysteinowe, zwane kaspazami, które biorą udział w kaskadzie proteolitycznych reakcji w przebiegu programowanej
śmierci komórki. Kaspazy dzieli się na inicjujące proteolityczną kaskadę zmian (kaspaza-8, -9, -10) oraz kaspazy
efektorowe (kaspaza-3, -6, -7), będące jednocześnie wtórnym egzekutorem śmierci komórki. Do czasu aktywacji kaspazy występują w komórkach w formie nieaktywnej jako
proenzymy. Aktywacja kaspaz odbywa się na drodze cięcia
proteolitycznego. Zaktywowane kaspazy mają zróżnicowane działanie na wiele białek, indukując apoptozę (Wolf
i Green, 1999).
Proces apoptozy jest aktywowany przez dwie alternatywne drogi: zewnętrzną, związaną z błonowymi recepto-
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rami śmierci (rycina 1) oraz wewnętrzną, przebiegającą
z udziałem mitochondriów (rycina 1). W niektórych przypadkach drogi te mogą na siebie zachodzić, prowadząc do
amplifikacji sygnału proapoptotycznego. Pierwszym etapem
wewnętrznego szlaku apoptozy jest transport proapoptotycznego białka Bax (należącego do rodziny Bcl-2) do mitochondriów. Proapoptotyczne białka z rodziny Bcl-2 tworzą
w błonie mitochondrium specjalne kanały, co umożliwia
uwalnianie z przestrzeni międzybłonowej do cytozolu określonych białek. Mitochondria pod wpływem białka Bax wydzielają czynnik AIF (ang. apoptosis inducing factor), który
jest aktywatorem apoptozy, oraz cytochrom c. Pod wpływem
przyłączenia się cytochromu c oraz dATP do czynnika aktywującego proteazy apoptotyczne Apaf-1 (ang. apoptotic
protease activating factor-1) dochodzi do przekształcenia się prokaspazy-9 w jej aktywną formę, która aktywuje
kaspazę-3 i resztę kaskady kaspaz (Green i Reed, 1998).
Aktywacja kaspazy-3 prowadzi do uszkodzenia polimerazy
poli-ADP-rybozy (PARP, ang. poly-ADP-ribose polymerase) i powstania dwóch fragmentów 85 i 22 kDa (Alnemri
i wsp., 1996). Czynnikiem odpowiedzialnym za kontrolowanie procesu apoptozy z udziałem białek Bax i Bcl-2 jest
białko p53 (Kawiak i wsp., 1998). Wiadomo, że białko p53
może prowadzić do apoptozy wskutek aktywacji białka Bax
do tworzenia nieaktywnych dimerów z Bcl-2 oraz poprzez
obniżenie aktywności inhibitorów apoptozy, takich jak gen
bcl-2. Wiadomo również, że białko Bcl-2 hamuje apoptozę
poprzez zmniejszenie uwalniania cytochromu c i AIF (Reix
i wsp., 2007). Szlak zewnętrzny, zwany także receptorowym, opiera się na pobudzeniu tzw. receptorów śmierci,
należących do nadrodziny receptorów TNF (ang. tumor
necrosis factor – czynnik martwicy nowotworu), m.in.
CD95(Fas/Apo-1), TRAIL-R1(DR4), TRAIL-R2(DR5).
Do ligandów dla tych receptorów należą np. TNF-α, FasL
i TRAIL. Zarówno w strukturze receptorów, jak i ich ligandów zidentyfikowano tzw. motyw śmierci (DD – ang. death
domain) (Schmitz i wsp., 2000). W odpowiedzi na połączenie się ligandów z receptorami dochodzi do oligomeryzacji
tych ostatnich. Do tak powstałych kompleksów przyłączają
się cząsteczki adaptorowe: białka z DD wiążące się z receptorem Fas (FADD – ang. Fas-associated death domain)
i przyłączające się do receptora TNF-R1 (TRADD – ang.
TNF receptor-accociated death domain), które pośredniczą
w przekazywaniu sygnału. Rekrutacja prokaspazy-8 powoduje zapoczątkowanie mechanizmu apoptozy (Budihardjo
i wsp., 1999). Autoproteoliza prokaspazy-8 do kaspazy-8
powoduje jej aktywację, a ta z kolei jest bezpośrednim aktywatorem kaspazy-3. W niektórych komórkach indukcja
apoptozy zachodzi jedynie szlakiem zewnętrznym, a w innych dochodzi do wzmocnienia sygnału za pośrednictwem
mitochondriów, co jest związane ze zdolnością kaspazy-8
do proteolizy proapoptotycznego białka Bid, należącego do
rodziny białek Bcl-2 (Fulda i wsp., 2001).
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HIPERHOMOCYSTEINEMIA A APOPTOZA
Jednym z czynników powodujących indukcję procesu
apoptozy jest według doniesień piśmiennictwa zwiększony
poziom czynnika stresowego, jakim jest podwyższone stężenie Hcy (Kruman i wsp., 2000; Langmeier i wsp., 2003).
Wykazano, że HHcy powodując zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) jest czynnikiem ryzyka schorzeń
układu krążenia i wtórnie udaru, oraz chorób neurodegeneracyjnych (Obeid i Herrmann, 2006; Perry i wsp., 1995;
Seshardi i wsp., 2002). Ta ostatnia obserwacja świadczy
o bezpośrednim działaniu neurotoksycznym Hcy. Mechanizm tego efektu nie jest jednak jasny i ma złożony charakter. W patologiczny mechanizm chorób neurodegeneracyjnych zaangażowane są: apoptoza, obumieranie neuronów,
stres oksydacyjny, nadaktywność receptorów glutaminowych, dysfunkcja mitochondriów i aktywacja kaspaz (Boldyrev, 2009; Ho i wsp., 2002; Mattson i Shea, 2003; Miller
i wsp., 2003; Obeid i Herrmann, 2006; Thompson, 1995).
Poza wtórnymi zaburzeniami metabolizmu brany jest
pod uwagę mechanizm ekscytotoksyczności (Kronenberg
i wsp., 2009; Kruman i wsp., 2000). Ekscytotoksyczność
jest to zjawisko polegające na uszkodzeniu neuronów i ich
degradacji przez glutaminian i podobne związki chemiczne,
co ma miejsce podczas nadmiernej aktywacji receptorów
AMPA i NMDA przez kwas glutaminowy. Uważa się, że zbyt
wysokie stężenie glutaminianu może wywołać ekscytotoksyczność poprzez zwiększenie liczby jonów wapnia wchodzących do komórki (Boldyrev i Johnson, 2007; Ho i wsp.,
2002). Napływ jonów wapnia do komórek aktywuje liczne
enzymy, w tym fosfolipazy, endonukleazy i proteazy, takie
jak kalpaina, które uszkadzają składniki cytoszkieletu, błon
komórkowych i DNA (Łazarewicz i wsp.; 2003, Ziemińska
i wsp., 2003). Jak wiadomo, Hcy jest agonistą receptorów
NMDA oraz słabym aktywatorem kanału NMDA. Metabolit Hcy – kwas homocysteinowy także odpowiada za aktywację receptorów NMDA. Jako agonista receptora przez
nadmierne jego pobudzenie może prowadzić do apoptozy
w komórkach i stresu oksydacyjnego (Isobe i wsp., 2005).
Mechanizm działania Hcy w procesach patologicznych
przedstawia rycina 2.

PROAPOPTOTYCZNE DZIAŁANIE LPP
W NOWOTWORACH
Z doniesień piśmiennictwa wiadomo jednak, że niektóre LPP wywołują zjawisko apoptotycznej śmierci komórek,
co wykazano w przeprowadzonych eksperymentalnych
badaniach na wielu typach nowotworowych linii komórkowych (Catalano i wsp., 2005; Kawagoe i wsp., 2006; Li
i wsp., 2005; Stepulak i wsp., 2005; Ziauddin i wsp., 2006),
a także na modelach zwierzęcych. Wykazano również, że
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PHT, PB, VGB oraz VPA stymulują apoptozę neuronów
w rozwijającym się przodomózgowiu szczurów (Bittgau
i wsp., 2002; Olney, 2002; Olney i wsp., 2004).

PROAPOPTOTYCZNE DZIAŁANIE VPA
W DOŚWIADCZALNEJ CHOROBIE
NOWOTWOROWEJ
Badania zależności między LPP a procesem apoptozy
dotyczą głównie stosowanego VPA. Dowiedziono jego wpływ
na wiele nowotworowych linii komórkowych poprzez zatrzymanie cyklu komórkowego oraz indukcję szlaków apoptotycznych, choć działanie to może przybierać różny kierunek
w zależności od ich rodzaju (Bittgau i wsp., 2002; Catalano
i wsp., 2005; Karagiannis i El-Osta, 2006; Kawagoe i wsp.,
2006; Kostrouchova i wsp., 2007; Li i wsp., 2005; Stepulak
i wsp., 2005; Ziauddin i wsp., 2006).
Z doniesień piśmiennictwa wynika, że VPA indukuje
apoptozę poprzez aktywację szlaku wewnętrznego w słabo
zróżnicowanych komórkach raka tarczycy (Catalano i wsp.,
2005). Zaobserwowano aktywację kaspazy-9 prowadzącej
do aktywacji kaspazy-3 oraz jednoczesny rozpad polimerazy PARP, natomiast nie odnotowano aktywacji kaspazy-8,
wnioskując, że w tym rodzaju komórek nowotworowych
w apoptozę zaangażowany jest wyłącznie wewnętrzny szlak
jej indukcji. Z kolei badania przeprowadzone na dziewięciu
liniach komórkowych ludzkiej białaczki (Kawagoe i wsp.,
2006) wskazują na uruchomienie zarówno szlaku wewnętrznego (uwolnienie cytochromu c z mitochondrium,
aktywacja kaspazy-9 i -3), jak i zewnętrznego (pobudzenie
receptorów śmierci, aktywacja kaspazy-8). Jednocześnie
wykazano, że kaspaza-8, pobudzana normalnie przez powierzchniowe receptory śmierci, może być również aktywowana przez uwolniony z mitochondriów cytochrom c
i jednoczesną aktywację kaspazy-3. Ponadto zaobserwowano w tych badaniach, że zastosowanie inhibitora kaspaz
(zVAD-FMK) nie hamuje całkowicie indukowanej VPA
apoptozy, co świadczy o roli szlaku niezależnego od kaspaz
w indukcji procesu apoptozy, jednakże mechanizm ten nie
został jednoznacznie wyjaśniony. Wydaje się, że w niezależną od kaspaz drogę indukcji apoptozy może być zaangażowane białko mitochondrialne AIF (Kawagoe i wsp., 2006).
Stwierdzono także proapoptotyczny wpływ VPA na linie komórkowe rdzeniaka i nadnamiotowego guza pochodzenia
neuroektodermalnego (Li i wsp., 2005). Najprawdopodobniej ma on związek z hiperacetylacją histonów H3 i H4, aktywacją genu p21 oraz hamowaniem ekspresji genów c-myc
i CDK4. Badano także wpływ VPA na ekspresję genu p16,
odpowiadającego za zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G1 i pośredniczącego w starzeniu się komórki poprzez
hamowanie aktywności kinazy CDK4 oraz fosforylacji białka supresorowego nowotworów Rb. Stwierdzono jednak, że
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gen p16 nie odgrywa kluczowej roli w indukowanym VPA
starzeniu się komórki i jej śmierci. Po podaniu VPA wykazano jednak znaczne zmiany w ekspresji CDK4 w dwóch
liniach komórkowych rdzeniaka oraz c-myc w aż trzech
liniach komórkowych (Li i wsp., 2005). W innej pracy wykazano proapoptotyczne działanie VPA na linie komórkowe
nowotworów zlokalizowanych w obrębie klatki piersiowej:
raka płuc, raka przełyku i złośliwego międzybłoniaka opłucnowego (Ziauddin i wsp., 2006). W mechanizm apoptozy,
w przypadku linii komórkowych pochodzących z nowotworów w klatce piersiowej, najprawdopodobniej zaangażowane
są mediatory szlaku wewnętrznego. Wykazano ponadto, że
VPA stosowany w dawkach terapeutycznych (podobnie jak
w przypadku padaczki) powodował różnicowanie komórek
raka piersi in vitro. Przypuszcza się, że antyproliferacyjne
działanie VPA na wiele linii komórek nowotworowych in
vitro polega na zatrzymaniu cyklu komórkowego oraz kierowaniu komórek na drogę programowanej śmierci (Stepulak
i wsp., 2005). Wykazano ponadto, że VPA zmniejszał wzrost
guza pierwotnego i hamował powstawanie przerzutów in
vivo (Gottlicher i wsp., 2001). Opisano również przypadek
10-letniego chłopca ze złośliwym guzem mózgu typu glejak wielopostaciowy, wielkości 5 cm, który nie reagował na
standardową terapię dla tej choroby, natomiast po podaniu
VPA we wzrastającej dawce uzyskano trzykrotnie większe
stężenia leku we krwi niż w leczeniu padaczki, co spowodowało stopniową redukcję masy guza. Po 10-miesięcznej
terapii zaobserwowano całkowitą remisję nowotworu, jednakże następcza redukcja dawki VPA przyczyniła się do nawrotu choroby (Witt i wsp., 2004).

DZIAŁANIE PROAPOPTOTYCZNE LPP
W MONO- I W POLITERAPII U CHORYCH
Z PADACZKĄ
Uważa się, że LPP nowej generacji powodują mniej
działań niepożądanych, jednak w ostatnim czasie opisano
przypadek 11-letniej dziewczynki z zaburzeniami napadowymi, u której wystąpiła gorączka, wysypka, rozpad mięśni
prążkowanych i uszkodzenia wielonarządowe o nieznanym
podłożu w zaledwie dwa tygodnie po zamianie kuracji z VPA
na nowy LPP – LTG. Za możliwą przyczynę szkodliwego
wpływu nowego LPP na neurony uważa się ich działanie
proapoptotyczne (Ferguson i wsp., 2009). W badaniach
przeprowadzonych na modelu zwierzęcym udokumentowano, że jednorazowe podanie LTG nie indukowało apoptotycznej neurodegeneracji u noworodków szczura, w przypadku, gdy LTG była podawana samodzielnie, w dawkach
równych lub wyższych od dawki terapeutycznej przyjętej
u chorych z padaczką (Katz i wsp., 2007). Zaobserwowano
natomiast, że przy równoczesnej aplikacji LTG i PB, LTG
powodowała znaczne wzmocnienie proapoptotycznego
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działania PB (Katz i wsp., 2007). Wyniki te potwierdzają
wcześniejsze doniesienia dotyczące synergicznego działania LPP, stosowanych w politerapii na indukcję procesu apoptozy neuronów u noworodków szczura (Bittgau
i wsp., 2002). Wykazano ponadto, że dawki CBZ oraz TPM
nie wywołujące neurotoksycznośći, podawane oddzielnie,
w połączeniu z PHT wzmagały jej proapoptotyczne działanie
(Kim i wsp., 2006). Z kolei podawanie LTG w połączeniu
z PHT skutkowało znacznym osłabieniem proapoptotycznego wpływu PHT (Katz i wsp., 2007). Przypuszcza się
zatem, że LTG może wywierać dwojaki wpływ na apoptozę neuronów w zależności od jej dawki oraz mechanizmu
działania LPP, z którym jest podawana. Możliwe, że LTG
posiada łagodne właściwości antyapoptotyczne, niemożliwe
do wykrycia, jeśli jest stosowana w małych dawkach i właściwości proapoptotyczne, wykrywalne przy dawkach równych (kiedy stosowana w połączeniu z PHT) lub wyższych
od terapeutycznych (kiedy podawana oddzielnie) (Katz
i wsp., 2007). Uważa się także, że stosowanie politerapii
LPP o różnym mechanizmie działania wzmaga odpowiedź
apoptotyczną w porównaniu z monoterapią (Bittgau i wsp.,
2002; Kim i wsp., 2006). Jednakże droga indukcji apoptozy
przez LPP nie została jeszcze jednoznacznie wyjaśniona.
Wstępne wyniki naszych badań (niepublikowane dane),
w których analizowano wpływ LPP starej i nowej generacji
na poziom czynników i komórek apoptotycznych w limfocytach krwi obwodowej pacjentów, przeprowadzonych na
grupie 23 chorych, mogą świadczyć o zwiększonym efekcie proapoptotycznym tych leków (Florczak i wsp., 2009).
Z zastosowaniem cytometrii przepływowej wykazano zasadniczo wzrost poziomu komórek apoptotycznych u osób
przyjmujących zarówno LPP starej generacji (CBZ i VPA),
jak i LPP nowej generacji (zasadniczo LTG), natomiast
u chorych przed leczeniem LPP nie zaobserwowano zmiany poziomu komórek w apoptozie, co mogłoby świadczyć
o tym, że raczej nie choroba a leki mają działanie proapoptotyczne. Jednocześnie w naszych badaniach przeprowadzonych metodą Western Blot wykazano spadek poziomu
białka p53 u pacjentów leczonych LPP, co może być związane z osłabioną funkcją naprawy komórek u tych chorych. Jednak pomimo zmniejszonej ekspresji białka p53
zaobserwowano nasilenie apoptozy w limfocytach krwi
obwodowej chorych i aktywację kaspazy-3 zaangażowanej w fazę wykonawczą procesu, co wydaje się świadczyć
o możliwym udziale innych dróg indukcji apoptozy niż
szlakiem białka p53. Z naszych badań wynika również, że
na indukcję procesu apoptozy zasadniczy wpływ wydaje
się mieć rodzaj stosowanych LPP (Florczak i wsp., 2009).
Wykazano, że farmakoterapia CBZ powoduje największy
wzrost poziomu komórek w apoptozie przy jednoczesnym
znacznym obniżeniu poziomu białka p53. Ponadto w grupie chorych przyjmujących CBZ nie zaobserwowano wzrostu poziomu chroniącego komórkę przed apoptozą białka

50
Bcl-2 wraz ze spadkiem poziomu białka p53. Nieprawidłowa kontrola poziomu białka Bcl-2 przez białko p53 u tych
chorych może świadczyć o upośledzeniu funkcji tego białka jako czynnika hamującego ekspresję genu bcl-2 (Wang,
1995). W badaniach własnych wykazano również wzrost
poziomu apoptozy u osób przyjmujących VPA zarówno
w monoterapii, jak i w politerapii z LPP nowej generacji.
Jednocześnie w tej grupie chorych wykazano utrzymany
na poziomie kontrolnym poziom białka p53 oraz wzrost
stosunku białek Bax/Bcl-2. Można zatem wnioskować, że
w proapoptotycznym działaniu VPA, przynajmniej częściowo, odgrywa rolę białko p53, które pośredniczy w aktywacji wewnętrznego szlaku apoptozy (Kawagoe i wsp.,

Rycina 1. Uproszczone dwa główne szlaki apoptozy

(A) Szlak receptorowy (zewnętrzny), rozpoczynający się w błonie plazmatycznej. (B) Szlak mitochondrialny (wewnętrzny),
regulowany przez białka rodziny Bcl-2 obecne podczas apoptozy
w zewnętrznej błonie mitochondrialnej.

Rycina 2. Hcy w przemianach patologicznych
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2006; Ziauddin i wsp., 2006). Wyniki te mogą sugerować,
że poszczególne LPP najprawdopodobniej indukują proces apoptozy w oparciu o inne mechanizmy. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze doniesienia, w których wskazuje
się, że stosowanie politerapii lekami o różnym mechanizmie działania wzmaga odpowiedź apoptotyczną w porównaniu z monoterapią (Bittgau i wsp., 2002; Kim i wsp.,
2006). W badaniach własnych analizowano także możliwość udziału Hcy w indukcij procesu apoptozy, wiadomo
bowiem, że LPP mogą zaburzać metabolizm Hcy i prowadzić do wzrostu jej stężenia w organizmie (Sinischalchi
i wsp.; 2005, Tatarewicz i wsp., 2008). Nasze badania wykazały zwiększone stężenie Hcy w przypadku stosowania
LPP starej generacji: CBZ i VPA, natomiast nie wykazano
korelacji pomiędzy poziomem Hcy a LPP nowej generacji. Wyniki te mogą potwierdzać wcześniejsze badania,
w których wykazano, że poziom generowanej Hcy zależy od
rodzaju LPP (Dorszewska i wsp., 2009), oraz że za wzrost
stężenia Hcy u pacjentów z padaczką odpowiadają raczej
stare LPP (Tatarewicz i wsp., 2008). Jednocześnie w badaniach własnych wykazano zwiększony poziom komórek
apoptotycznych w limfocytach krwi u chorych z padaczką
z łagodną HHcy (Hcy>16µM/l) stosujących LPP. U tych
chorych zaobserwowano również spadek ekspresji białka
p53. Ponadto u osób ze stężeniem Hcy>16µM/l podwyższeniu ulegał stosunek Bax/Bcl-2, jak się wydaje promując
komórki do wejścia na drogę apoptozy. Korelacje pomiędzy
podwyższonym stężeniem Hcy, a generowaniem apoptozy potwierdzają doniesienia piśmiennictwa (Kronenberg
i wsp., 2009; Langmeier i wsp., 2003).
W przeprowadzonych przez nas badaniach wykazano,
że na indukcję procesu apoptozy wydaje się mieć wpływ
zarówno rodzaj stosowanego LPP, jak i czas trwania terapii
być może poprzez czynnik stresowy, jakim jest podwyższone
stężenie Hcy w osoczu chorych z padaczką leczonych LPP.
Jednak niejasny pozostaje nadal u tych chorych mechanizm
indukowania apoptozy przez LPP. W celu jego wyjaśnienia
apoptozy należy prześledzić inne możliwe drogi jej indukcji.
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