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Editorial

Editorial
Drugi numer Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii z roku 2010 ukazuje się po wielkim wydarzeniu dla
polskiej psychiatrii, czyli 43. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, który odbył się w dniach 23-26
czerwca w Poznaniu. 43. Zjazd PTP znajduje swoje godne odzwierciedlenie w niniejszym numerze w postaci
trzech sprawozdań z sesji naukowych, organizowanych przez Sekcję Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a odbywających się na Zjeździe.
Agnieszka Remlinger z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, sekretarz Sekcji Psychofarmakologii PTP, prezentuje w niniejszym numerze sprawozdanie z sesji edukacyjnej European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), organizowanej we współpracy z Sekcją Psychofarmakologii PTP. Sesja nosiła
tytuł “Atypical antipsychotic drugs: pharmacological properties and the use in schizophrenia and mood disorders”. Wykładowcami sesji byli wybitni badacze, tacy jak Adrian Neuman-Tancredi z Francji, Rene Kahn .
z Holandii oraz. Jose Goicolea z Hiszpanii, a przewodniczyli jej przewodniczący Sekcji – Janusz Rybakowski .
i wiceprzewodniczący – Jan Jaracz. W ostatnich latach trudno o coś bardziej aktualnego niż temat atypowych leków przeciwpsychotycznych, widziany z perspektywy farmakologa oraz klinicystów specjalizujących
się w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej i nic dziwnego, że sesja ta wzbudziła znaczne zainteresowanie.
Tomasz Pawełczyk z Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi przedstawia sprawozdanie z sesji pt. Rola nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń
psychicznych. W sesji wygłoszono 6 referatów pochodzących z ośrodków z Łodzi, Poznania i Warszawy obejmujących szeroki zakres zagadnień, dotyczących roli nienasyconych kwasów tłuszczowych w ośrodkowym
układzie nerwowym, hipotezy błonowej schizofrenii, wpływu leków przeciwpsychotycznych na peroksydację
lipidów, kwasów omega-3 w leczeniu zaburzeń afektywnych, w leczeniu schizofrenii oraz leczeniu i etiopatogenezie ADHD i autyzmu.
Aleksandra Suwalska dokonała sprawozdania z sesji pt. Lit w leczeniu i profilaktyce chorób afektywnych,
w której wszyscy prezenterzy pochodzili z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu. Mimo braku promocji
przez firmy farmaceutyczne, lit pozostaje nadal niezwykle istotnym lekiem w chorobach afektywnych, a jego
stosowanie wydaje się nawet przeżywać w ostatnich latach pewien renesans. Na sesji przedstawiono przesłanki do stosowania litu jako leku pierwszego wyboru dla profilaktyki choroby afektywnej, potencjalizację leków
przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej za pomocą środków normotymicznych, biologiczne mechanizmy
działania litu oraz badania farmakogenetyczne litu i program ConLiGen.
Oprócz sprawozdań z sesji zjazdowych w niniejszym numerze zamieszczona jest jedna praca eksperymentalna i dwie poglądowe. W pracy eksperymentalnej po raz pierwszy badano taki wykładnik stresu oksydacyjnego jak produkty zaawansowanego utleniania białek (advanced oxidation protein products – AOPP) u chorych
na depresję i oceniano wpływ leczenia przeciwdepresyjnego na AOPP. Badanie wykonano przy współpracy
Kliniki Psychiatrii Dorosłych oraz Kliniki Kardiologii i Intensywnej Terapii UM w Poznaniu, a pierwszym autorem pracy jest Agnieszka Heymann-Schlachcińska, pracująca obecnie w szpitalu psychiatrycznym w Aalborgu
(Dania). Uzyskane wyniki potwierdzają niektóre dotychczasowe obserwacje wskazujące na zmniejszanie się
niektórych wykładników stresu oksydacyjnego pod wpływem leczenia przeciwdepresyjnego.
Obie prace poglądowe pochodzą z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pierwsza z nich, opracowana przez
zespół z Zakładu Farmakodynamiki UM kierowany przez prof. Jolantę Zawilską, podejmuje niezwykle gorący
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temat farmakologii tzw. „dopalaczy”. Omówiono w niej zagadnienia farmakokinetyczne i własności farmakologiczne salwinoryny A, związku halucynogennego otrzymywanego z liści szałwii wieszczej (Salvia divinorum),
często używanego w preparatach „dopalaczy”.
W pracy z Kliniki Psychiatrii Dorosłych i Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych podano
aktualne informacje dotyczące terapeutycznego zastosowania cerebrolizyny w psychiatrii i neurologii. Cerebrolizyna jest koncentratem białek i aminokwasów pochodzenia zwierzęcego wykazującym działanie neuroprotekcyjne. Przedstawiono zachęcające wyniki stosowania cerebrolizyny w zaburzeniach neurologicznych i psychiatrycznych, takich, jak choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe, udar niedokrwienny mózgu, urazowe
uszkodzenie mózgu, postępujące porażenie nadjądrowe, zespół Aspergera i autyzm dziecięcy.
Życzę przyjemnej lektury kolejnego numeru naszego pisma i jak zwykle zachęcam polskich psychiatrów,
neurologów i farmakologów do nadsyłania artykułów eksperymentalnych, poglądowych i kazuistycznych dotyczących terapii farmakologicznej w psychiatrii i neurologii.
	 
Prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski

Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2010, 2, 65–69

Agnieszka Remlinger
Sprawozdanie z sesji edukacyjnej European College of
Neuropsychopharmacology (ECNP)
43. Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
Poznań, 23-26.06.2010
Report on the educational session of the European College of
Neuropsychopharmacology (ECNP)
43rd Congress of the Polish Psychiatric Association, Poznań, 23-26.06.2010
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Sesja edukacyjna ECNP (European College of Neuropsychopharmacology), odbywająca się w dniu 25.
czerwca 2010 roku w trakcie XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich, nosiła temat „Atypical antipsychotic drugs:
pharmacological properties and the use in schizophrenia and mood disorders” („Atypowe leki przeciwpsychotyczne: ich właściwości farmakologiczne i zastosowanie w schizofrenii oraz chorobach afektywnych”). Sesja
edukacyjna ECNP została zorganizowana przy współpracy Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, a przewodniczyli jej prof. dr hab. Janusz Rybakowski – przewodniczący Sekcji, oraz dr hab.
Jan Jaracz – zastępca przewodniczącego Sekcji Psychofarmakologii PTP. W czasie Sesji zostały zaprezentowane trzy wykłady.
Pierwszym mówcą był dr Adrian Newman-Tancredi z Francji, który wygłosił wykład zatytułowany „Pharmacology of atypicality of antipsychotic drugs”. Następnie profesor Rene Kahn z Holandii miał wystąpienie
pod tytułem „Are atypical antipsychotics better in schizophrenia than conventional ones?”. Jako ostatni zaprezentował swój wykład zatytułowany „Mood-stabilizing properties of atypical antipsychotics” dr Jose Goikolea .
z Hiszpanii. 

Pharmacology of atypicality of antipsychotic drugs
Dr Adrian Newman-Tancredi jest z wykształcenia neurofarmakologiem, posiada 17-letnie doświadczenie .
w przedklinicznych badaniach leków. Jest niezależnym konsultantem w dziedzinie neurofarmakologii, pracującym w ramach założonej przez siebie NeuroAct Communication zajmującej się profesjonalnym konsultingiem
w dziedzinie neurofarmakologii. Wcześniej współpracował z firmą Pierze Fabre Medicament. Jest autorem .
i współautorem ponad 120 publikacji, artykułów i raportów naukowych. Interesuje się psychoneurofarmakologią głównie leków przeciwpsychotycznych, przeciwdepresyjnych i analgetycznych.
Dr Newman-Tancredi wygłosił wykład na temat farmakologii „atypowości” leków przeciwpsychotycznych.
Zaczął od przypomnienia znanego faktu, że kamieniem milowym w poszukiwaniach skutecznych mechanizmów antypsychotycznych było odkrycie antagonizmu wobec receptorów D2. Haloperidol okazał się skuteczny w kontrolowaniu objawów wytwórczych schizofrenii poprzez przeciwdziałanie nadmiernej stymulacji
receptorów D2, wynikającej z nadaktywności dopaminergicznych projekcji w układzie mezolimbicznym.
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Jednakże lek ten nie potrafi przeciwdziałać tzw. „hipofrontalności” związanej z niedomogą dopaminergicznych neuronów w układzie mezokortykalnym,
przez co jego skuteczność wobec objawów negatywnych, takich jak wycofanie społeczne, spłycenie
emocji czy deficyty poznawcze, okazała się być niewystarczająca. Poza tym antagonistyczne działanie
wobec receptorów D2 w układzie nigrostriatalnym
prowadzi do objawów pozapiramidowych, a blokada
receptorów D2 w przysadce mózgowej skutkuje hiperprolaktynemią.
Leki przeciwpsychotyczne II generacji zwane też
atypowymi działają też na inne receptory, poza receptorami dopaminergicznymi. Złotym standardem
wśród nich jest klozapina, która posiada wysoką skuteczność przeciwpsychotyczną przy minimalnym
ryzyku wystąpienia objawów pozapiramidowych.
Brak objawów pozapiramidowych oraz poprawa .
w zakresie objawów negatywnych i funkcji poznawczych wynikają z blokowania receptorów serotoninowych 5-HT2A/2C oraz dopaminergicznych DA
D3/D4. Skojarzenie działania antagonistycznego
wobec receptorów 5-HT2A z antagonizmem wobec
receptorów D2 nasila transmisję dopaminergiczną,
dzięki czemu mechanizm ten przeciwdziała hipofrontalności w korze przedczołowej u pacjentów ze
schizofrenią. Takie właściwości mają poza klozapiną np. risperidon, olanzapina i ziprasidon. Jednakże
poza opisanym wyżej działaniem dają one poważne
objawy niepożądane, np. zaburzenia metaboliczne .
w wyniku antagonistycznego działania na receptory
histaminowe H1 i serotoninowe 5-HT2C. Stosowanie klozapiny wiąże się dodatkowo z ryzykiem agranulocytozy. 
Stąd prowadzone są dalsze poszukiwania leków .
o skutecznych i bezpiecznych mechanizmach działania, zwłaszcza opartych na współwystępowaniu blokady receptorów D2 z aktywacją receptorów 5-HT1A
(Newman-Tancredi i wsp., 2007). Leki o takich mechanizmach działania zaliczane są do III generacji
leków przeciwpsychotycznych. Są nimi aripiprazol,
perospiron, bifeprunoks, lurasidon i kariprazyna
(Newman-Tancredi i wsp., 2010). Wykazują one
skuteczność wobec większości objawów schizofrenii, .
nie dają objawów pozapiramidowych, nie powodują też istotnych zaburzeń metabolicznych, wzrostu
masy ciała ani objawów ze strony układu wegetatywnego. Należy jednak zwrócić uwagę, że powi- .
nowactwo do receptorów 5-HT1A/D2 może mieć
różne nasilenie, jak i różne mogą być właściwości
agonistyczno-antagonistyczne w/w związków, stąd
ich profil terapeutyczny może okazać się zróżnicowany.

Agnieszka Remlinger
Are atypical antipsychotics better
in schizophrenia than conventional
ones ?
Profesor Rene Kahn jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii i Wydziału Neurobiologii Uniwersytetu Medycznego w Utrechcie; wiceprzewodniczącym ECNP,
członkiem kolegiów redakcyjnych takich czasopisam
jak Schizophrenia Bulletin, European Neuro-psychopharmacology czy Early Intervention in Psychiatry i autorem ponad 350 publikacji, w większości poświęconym patogenezie i leczeniu schizofrenii.
Profesor Kahn zapoznał słuchaczy z wynikami jednego z najważniejszych badań ostatnich lat, badania
EUFEST (The European First Episode Schizophrenia Trial). Na wstępie stwierdził, że atypowe leki
przeciwpychotyczne zostały wprowadzone do leczenia schizofrenii ponad 10 lat temu, ale dotąd, mimo
licznych badań, ich przewaga nad lekami przeciwpsychotycznymi I generacji jest nadal przedmiotem dyskusji. Częściowo wynikać to może z faktu stosunkowo
krótkiego ich stosowania, restrykcyjnych kryteriów
włączania pacjentów do badań z zastosowaniem tych
leków czy niewłaściwych punktów końcowych, przyjmowanych w większości badań. W badaniu EUFEST
starano się uniknąć tych ograniczeń.
W badaniu EUFEST uczestniczyło 498 pacjentów
w wieku od 18 do 40 lat, z 13 krajów europejskich, .
w tym z Polski, z której włączono 94 pacjentów oraz
z Izraela. 40% badanych stanowiły kobiety, a 33% pacjentów nigdy wcześniej nie było leczonych neuroleptykami. Było to trwające rok badanie naturalistyczne, otwarte, z randomizacją. Do badania EUFEST
włączano osoby z pierwszym epizodem schizofrenii,
zaburzeń schizaofrenopodobnych lub schizoafektywnych, nigdy nie leczone przeciwpsychotycznie lub
nie dłużej niż przez 2 tygodnie w poprzednim roku
i/lub przez 6 tygodni w ciągu życia. Dotychczasowe
badania porównujące pierwszą i drugą generację leków przeciwpsychotycznych opierały się na wysoce
wyselekcjonowanych grupach osób badanych, głównie rekrutujących się spośród pacjentów przewlekle
chorych, trwały krótko, stosowano w nich zbyt wysokie dawki klasycznych neuroleptyków, wybór punktów
końcowych był nieadekwatny, a odsetek wypadnięć .
z badania duży. Badanie EUFEST zaprojektowano .
w ten sposób, żeby badani pacjenci stanowili reprezentatywną grupę osób (np. nie wykluczano osób
nadużywających leki); do porównań użyto haloperidolu w niskiej dawce, to znaczy nie przekraczającej .
4 mg/dobę, pacjenci pozostawali w obserwacji przez
12 miesięcy, a ocenianymi na koniec badania parametrami był odsetek osób, które w badaniu utrzyma-
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ły się do końca, stosując przydzielony im w wyniku
randomizacji lek oraz ilość ponownych hospitalizacji,
których wymagali badani. Celem badania było porównanie pacjentów z pierwszym epizodem psychozy,
którzy utrzymali się w leczeniu przez rok, a przyjmowali: niskie dawki haloperidolu lub 1 z 4 neuroleptyków atypowych: amisulprid (200-800 mg), olanzapinę (5-20 mg), kwetiapinę (200-750 mg) i ziprazidon
(40-160 mg).
Przedstawiono szczegółowe dane socjodemograficzne pacjentów oraz harmonogram poszczególnych
wizyt w ramach 12-miesięcznej obserwacji. Wynikało
z nich, że w wyniku randomizacji do każdego ramienia przydzielono po 103-105 osób, z wyjątkiem ziprazidonu, który przyjmowały 82 osoby. Średnia wieku
uczestniczących w badaniu pacjentów wynosiła 26
lat. Najwięcej kobiet było w grupie przyjmującej ziprasidon (50%). Pacjenci ze schizofrenią stanowili
53% badanych, z zaburzeniami schizofrenopodobnymi 40%, a z zaburzeniami schizoafektywnymi najmniej, bo 7%. W 98% przypadków pacjenci byli leczeni w warunkach oddziału całodobowego. 33% ogółu
badanych wcześniej nie stosowała żadnego leku przeciwpsychotycznego. Średni całkowity wynik w punktacji w skali PANSS wynosił 88,5 punktu, średnia dla
objawów pozytywnych – 23,1 punktu, dla objawów
negatywnych – 21,2 punktu i dla objawów ogólnych –
44,1 punktu. Średnia wartość w skali CGI oceniającej
natężenie choroby wynosiła 4,8 punktu, w skali GAF
– oceniającej ogólne funkcjonowanie pacjenta – 40,0
punktów, w skali CDSS – mierzącej nasilenie depresji
w przebiegu – schizofrenii – 5,1 punktu, a średnia
wyniku uzyskanego w skali jakości życia (MANSA)
wynosiła 4,0 punkty.
Główna publikacja dotycząca badania EUFEST
została przedstawiona w czasopiśmie Lancet, której Rene Kahn był pierwszym autorem (Kahn i wsp.,
2008). Największy odsetek pacjentów, którzy przerwali leczenie bez względu na przyczynę, był w grupie
osób leczonych haloperidolem, po 3 miesiącach terapii sięgał 50%. Ze względu na niewystarczającą skuteczność najwięcej osób przerwało leczenie w grupie
otrzymującej kwetiapinę po 3 miesiącach i haloperidol od ok. 5. miesiąca terapii. Ze względu na objawy
niepożądane najwięcej osób zrezygnowało z przyjmowania haloperidolu. Oceniając objawową poprawę
w skali PANSS najlepsze wyniki osiągnęli pacjenci
leczeni olanzapiną i haloperidolem. W skali CGI .
i GAF najlepsze wyniki uzyskali pacjenci leczeni amisulpridem. Badanie EUFEST przyniosło też ciekawą
obserwację na temat wpływu nastawienia badacza do
danego leku na wynik leczenia tym lekiem. Okazało się, że w ośrodkach, w których badacze uważali,
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że haloperidol jest najgorszą opcją terapeutyczną,
odsetek osób, u których przerwano leczenie haloperidolem był większy w porównaniu do odsetka osób .
z ośrodków, w których badacze nie prezentowali takiego przekonania. Pacjentów, którzy wymagali przyjęcia do szpitala (po randomizacji) najwięcej było .
w grupie przyjmujących kwetiapinę i haloperidol,
najmniej w grupie ziprazidonu. Poważne działania
niepożądane odnotowano u 5% stosujących haloperidol i olanzapinię, a po 3% w grupie amisulpridu i kwetiapiny. Spośród objawów pozapiramidowych najczęściej obserwowano akatyzję (haloperidol i ziprazidon)
oraz objawy parkinsonowskie (haloperidol). Dysfunkcje seksualne u mężczyzn najczęściej występowały
przy stosowaniu ziprazidonu, a u kobiet równie często
przy stosowaniu haloperidolu, amisulpridu i olanzapiny. Największy przyrost masy ciała zaobserwowano
u pacjentów, którzy przyjmowali olanzapinię (średnio
13,9 kg w ciągu roku), a najmniejszy u leczonych ziprazidonem (średnio 4,8 kg na rok). Odsetek pacjentów, którzy uzyskali remisję był najwyższy w grupach
przyjmujących olanzapinię i amisulprid (Boter i wsp.,
2009).
Profesor Kahn przedstawił też wnioski końcowe .
z badania EUFEST. Na podstawie uzyskanych wyników można przyjąć, że w ciągu pierwszego roku leczenia schizofrenii możliwa jest do uzyskania 60% redukcja punktacji w skali PANSS, uzyskanie punktacji
w skali GAF rzędu 75 oraz kontynuowanie leczenia
lekiem przeciwpsychotycznym u 70% pacjentów. Elementami odróżniającymi atypowe leki przeciwpsychotyczne od haloperidolu okazały się w badaniu EUFEST: mniejszy odsetek pacjentów, którzy przerwali
leczenie, lepszy wynik ogólny w skalach CGI i GAF
oraz mniejsze nasilenie ruchowych objawów niepożądanych. Poprawa objawowa, a także odsetek ponownych hospitalizacji nie różniły się wśród neuroleptyków atypowych, nie stwierdzono też różnic między
tymi ostatnimi a haloperidolem. W podsumowaniu
Rene Kahn podkreślił, że na podstawie wyników badania EUFEST możemy przyjąć, że dzięki atypowym
lekom przeciwpsychotycznym możliwe jest bardziej
skuteczne długoterminowe leczenie pacjentów w początkowym stadium schizofrenii.

Mood-stabilizing properties of
atypical antipsychotics
Ostatnim prelegentem był doktor Jose Goikolea
z Hiszpanii, który mówił na temat właściwości normotymicznych (mood-stabilizing) atypowych leków
przeciwpsychotycznych.  Doktor Goikolea pracu-

68
je jako naukowiec i psychiatra w Klinice Zaburzeń
Afektywnych w Barcelonie, pod kierunkiem profesora
Eduarda Viety. Jest współautorem ponad 30 artykułów i kilku rozdziałów książek. Jego zainteresowania
naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach
związanych z chorobą afektywną dwubiegunową,
ostatnio pracuje nad zaburzeniami procesów neurobiologicznych w pierwszym epizodzie manii.  Jest
laureatem Young Minds Award przyznanej mu przez
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Na wstępie dr Goikolea przypomniał, że idealny
lek normotymiczny powinien wykazywać skuteczność w leczeniu zarówno ostrej fazy, jak i w długoterminowej profilaktyce, najlepiej, żeby był skuteczny .
w leczeniu obu biegunów choroby afektywnej dwubiegunowej, a przynajmniej, żeby prowadził do poprawy
w zakresie jednego bieguna bez negatywnego wpływu
na ten drugi. 
W randomizowanych badaniach klinicznych
wszystkie atypowe leki przeciwpsychotyczne okazały
się skuteczne w leczeniu ostrego zespołu maniakalnego. Również leki przeciwpsychotyczne pierwszej
generacji uważane są za skuteczne w leczeniu ostrej
manii, zwłaszcza haloperidol, który jest używany jako
lek porównawczy w badaniach klinicznych, oceniających skuteczność neuroleptyków atypowych. Dr
Goikolea podkreślił jednak, że wszystkie aktualne
wytyczne zalecają w leczeniu ostrej manii stosowanie
atypowych leków przeciwpsychotycznych jako leków
I rzutu, a neuroleptyki klasyczne dopiero jako leki
II rzutu, ze względu na gorszy profil tolerancji tych
ostatnich (głównie występowanie objawów parkinsonowskich). Na niekorzyść neuroleptyków I generacji
świadczą też dane na to, że w ich przypadku ryzyko
zmiany fazy na depresyjną jest większe niż dla atypowych leków przeciwpsychotycznych, aczkolwiek dane
te wymagają jeszcze potwierdzenia.
Jeśli chodzi o depresję w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, to pierwszym neuroleptykiem
atypowym, który okazał się skuteczny w leczeniu tej
fazy choroby, zwłaszcza w zakresie poprawy snu i apetytu, była olanzapina. Obecnie najbardziej udowodnioną skuteczność w leczeniu depresji posiada kwetiapina, co wykazano w dużym badaniu Embolden
(Young i wsp., 2010). Monoterapia kwetiapiną jest
obecnie rekomendowana jako postępowanie I rzutu
w leczeniu depresji w przebiegu choroby afektywnej
dwubiegunowej.
W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji
dotyczących skuteczności atypowych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu podtrzymującym choroby
afektywnej dwubiegunowej. Większość z nich pochodzi z badań klinicznych prowadzonych na zlecenie

Agnieszka Remlinger
koncernów farmaceutycznych, które ubiegają się .
o rejestracje w nowych wskazaniach terapeutycznych. 
Biorąc pod uwagę ograniczenia takich badań, nie należy nie doceniać, że są one też źródłem informacji
opartych na faktach. M.in. w ten sposób udowodniono skuteczność w zapobieganiu nawrotom epizodów afektywnych, zarówno w monoterapii jak i wraz .
z litem lub kwasem walproinowym takich neuroleptyków atypowych jak: olanzapina, kwetiapina, aripiprazol i risperidon.    Pozytywne wyniki w zapobieganiu
nawrotom uzyskano też przy stosowaniu ziprazidonu
w terapii skojarzonej z klasycznym lekiem normotymicznym. Wyniki dotychczasowych badań wskazują
na profilaktyczne właściwości neuroleptyków atypowych głównie w odniesieniu do manii. Jedynie kwetiapina wykazuje podobny profil skuteczności w zapobieganiu zarówno epizodom manii jak i depresji. 
Za właściwości normotymiczne neuroleptyków
atypowych przynajmniej częściowo odpowiada ich
profil farmakologiczny. Działanie na receptory serotoninergiczne (agonistyczne w odniesieniu do .
5-HT1A i antagonistyczne w stosunku do 5-HT2)
może być odpowiedzialne za działanie przeciwdepresyjne. Działanie przeciwdepresyjne może również wynikać ze stabilizacji stężenia dopaminy lub
częściowego działania agonistycznego w stosunku
do receptorów dopaminergicznych D2 (aripiprazol).
Metabolit kwetiapiny, norkwetiapina posiada własności hamowania transportera noradrenaliny, które
to zjawisko uważa się za związane z mechanizmem
działania przeciwdepresyjnego leków trójpierścieniowych, leków z grupy SNRI czy reboksetyny.  Poza
działaniem receptorowym wykazano wzmacnianie
przez neuroleptyki atypowe wewnątrzkomórkowych
mechanizmów neuroprotekcyjnych, skutkujących
podobnymi zmianami, z jakimi mamy do czynienia
w przypadku stosowania klasycznych leków normotymicznych, głównie litu. Przykładem może być tutaj
olanzapina, która wzmaga ekspresję genu dla BDNF,
bcl-2 oraz hamuje apoptozę poprzez fosforylację białka GSK-3β.
Wykłady, zgodnie z przeznaczeniem całej sesji,
miały charakter edukacyjny, stąd w części odwoływały
się do powszechnie znanych faktów, jako bazy do poruszenia zagadnień nowych i mniej znanych słuchaczom. Wszystkie wykłady wzbudziły duże zainteresowanie, o czym świadczy fakt, że – oprócz pytań, które
zostały zadane jeszcze w czasie trwania sesji, widać
było ożywione dyskusje uczestników opuszczających
salę wykładową.
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24. czerwca 2010 r. w trakcie XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich miała miejsce sesja Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, której temat brzmiał: „Rola wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych omega-3 w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń psychicznych”. Przewodniczenia sesji podjęli
się profesorowie Jolanta Rabe-Jabłońska oraz Janusz Rybakowski. Tematyka sesji okazała się dla uczestników
zjazdu niezmiernie ciekawa, co można ocenić po dużej frekwencji osób, które zdecydowały się uczestniczyć .
w sesji. Pomimo odbywających się równolegle dziewięciu innych ciekawych sesji, sala była wypełniona po
brzegi. Wybór tematyki nie był przypadkowy. Badania dotyczące roli wielonienasyconych kwasów tłuszczowych .
w etiopatogenezie i leczeniu zaburzeń psychicznych intensywnie rozwijają się w ostatniej dekadzie. Zachęcające wyniki badań eksperymentalnych in vitro oraz in vivo zaowocowały przygotowaniem i przeprowadzeniem
interwencyjnych badań otwartych oraz randomizowanych w populacjach pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Obszarami zainteresowań badaczy były w tym względzie głównie schizofrenia, zaburzenia nastroju oraz
zaburzenie hiperkinetyczne i autyzm. Podsumowania wyników badań wykonanych w ostatnich latach (własnych i wykonanych przez innych badaczy) podjęli się prelegenci zaproszeni do czynnego udziału w sesji.

Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w ośrodkowym układzie
nerwowym
Pierwszym prelegentem był dr Tomasz Pawełczyk, którego prezentacja miała za zadanie wprowadzenie
słuchaczy w tematykę dotyczącą budowy, metabolizmu oraz różnorodnych funkcji wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych (WKT) omega-3 w rozwijającym się i dojrzałym ustroju człowieka. Organizm ludzki nie posiada
odpowiedniego aparatu enzymatycznego umożliwiającego syntezę WKT omega-3. Z tego względu substancje
te należą do związków egzogennych, które muszą być dostarczane z pożywieniem. Głównym źródłem pokarmowym WKT omega-3 są ryby słonowodne. Do najważniejszych egzogennych kwasów tłuszczowych serii omega-3 należą kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA). Dieta większości krajów europejskich cechuje się niedoborem powyższych związków, które są istotnym składnikiem strukturalnym OUN.
Błony komórkowe neuronów zawierają znaczne ilości kwasu dokozaheksaenowego (DHA) oraz arachidono-

72
wego, które warunkują sprawny przebieg kluczowych
procesów rozwojowych, jak dojrzewanie i migracja
neuronów, tworzenie kolców dendrytycznych, synaptogeneza, redukcja połączeń synaptycznych, procesy
plastyczności neuronalnej (Mourek i wsp., 2009).
WKT omega-3 odpowiadają za utrzymanie znacznej
płynności błon komórkowych niezbędnej dla prawidłowego przebiegu procesów neurotransmisji. Płynność
błon komórkowych wpływa na sposób umiejscowienia
receptora w błonie, co oddziałuje na zdolność ligandu
do związania się z receptorem. Metabolity fosfolipidów złożonych z WKT omega-3 należą do układu tzw.
drugich przekaźników pośredniczących w przekazywaniu sygnału z receptora metabotropowego do wnętrza komórki. Takie działanie mają m.in. trójfosforan
inozytolu, diacyloglicerol, fosfatydyloinozytol. Metabolit kwasu arachidonowego – anandamid jest naturalnym agonistą receptorów kanabinoidowych typu
pierwszego (CB1) i bierze udział w zwrotnym przekazywaniu informacji z neuronu postsynaptycznego do
presynaptycznego. Ponadto WKT omega-3 są źródłem substancji o silnym działaniu biologicznym, tzw.
eikozanoidów, do których zalicza się prostaglandyny,
prostacykliny, leukotrieny, lipoksyny, neuroprotektyny
oraz resolwiny (Haeggstrom i wsp., 2010). Resolwiny
i neuroprotektyny powstające z WKT po zablokowaniu cyklooksygenazy, np. w obecności aspiryny, należą
do niedawno odkrytych substancji biorących aktywny
udział w ustępowaniu procesu zapalnego. Przypisuje
się im m.in. istotną rolę ochronną przed rozwojem
i postępem procesów neurodegeneracyjnych oraz .
w zmniejszaniu następstw uszkodzenia mózgu. Niedobory żywieniowe WKT omega-3 w krytycznych
okresach rozwojowych mogą prowadzić do upośledzenia licznych procesów rozwojowych OUN, co może
skutkować zaburzeniami przetwarzania informacji .
w okresie rozwojowym i upośledzenia funkcji poznawczych uważanych za jeden z tzw. markerów endofenotypowych schizofrenii. Liczne badania epidemiologiczne, obserwacyjne oraz eksperymentalne wykazały
występowanie zaburzeń metabolizmu WKT u osób .
z zaburzeniami psychicznymi m.in. schizofrenią, zaburzeniami afektywnymi, zespołem hiperkinetycznym i innymi. Wykonano liczne badania epidemiologiczne oraz suplementacyjne otwarte i randomizowane kontrolowane, których wyniki wskazują na możliwość korzystnego, terapeutycznego działania WKT .
u osób z zaburzeniami psychicznymi (Appleton .
i wsp., 2008). Szczegóły dotyczące badań interwencyjnych w poszczególnych zaburzeniach psychicznych
przybliżyli kolejni prelegenci. Prezentacja przedstawiona przez dr. Tomasza Pawełczyka została przygotowana w związku z realizacją projektu badawczego .

Tomasz Pawełczyk
nr N N402 243435 wspieranego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Hipoteza błonowa schizofrenii
Jako następny prelegent głos zabrał profesor Janusz Rybakowski, który omówił koncepcję schizofrenii stworzoną przez brytyjskiego badacza Dawida
Horrobina. Profesor Rybakowski badał zaburzenia
metabolizmu lipidów w grupie pacjentów chorych na
schizofrenię oraz miał sposobność współpracowania
z prof. Horrobinem. Dlatego prezentacja ta miała
również walor przekazywania wiadomości przez naocznego świadka powstania nowatorskiej koncepcji
rozwoju schizofrenii, która przynajmniej częściowo
rozszerza i uzupełnia od strony biochemicznej teorię
neurorozwojową schizofrenii. Znaczenie metabolizmu lipidów w ewolucji ludzkiego mózgu i powstaniu
schizofrenii profesor Horrobin wyjaśnił w monografii
zatytułowanej „The Madness of Adam and Eve: How
Schizophrenia Shaped the Humanity” (Horrobin,
2001). Sformułowanie hipotezy błonowej było związane m.in. z obserwacjami klinicznymi wskazującymi, że wśród osób chorych na schizofrenię występuje
upośledzenie mechanizmów związanych z percepcją
bólu, temperatury, rozwojem odczynów zapalnych
i gorączkowych oraz zaczerwienienia twarzy w tzw.
teście niacynowym. Doustne przyjęcie niacyny (kwas
nikotynowy, witamina B3) w dawce 200-250 mg
przez zdrowych ochotników prowadzi do wystąpienia
rumienia w obrębie twarzy oraz górnej połowy ciała,
co wiąże się z rozszerzeniem drobnych naczyń indukowanym głównie przez prostaglandynę E1 i D2. Badania wykazały, iż u chorych na schizofrenię istotnie
rzadziej obserwuje się wystąpienie rumienia w teście
niacynowym, a jego nasilenie wykazuje istotne niższą intensywność w porównaniu z grupą pacjentów
z chorobami afektywnymi (Rybakowski i Weterle,
1991). Upośledzenie reakcji skórnej w teście niacynowym wskazuje na upośledzenie produkcji prostaglandyn i koreluje z zawartością WKT w krwinkach
czerwonych u chorych na schizofrenię (Glen i wsp.,
1996).
Na związek rozwoju schizofrenii z metabolizmem
kwasów tłuszczowych wskazują także badania genetyczne dotyczące ekspresji fosfolipazy A2 – enzymu
odpowiedzialnego za uwalnianie WKT z błon komórkowych. Fosfolipaza A2 (PLA2) jest enzymem błonowym, którego funkcją jest uwalnianie kwasów tłuszczowych z cząsteczki fosfolipidów. Badania wykazały
wzmożoną aktywność niezależnej od wapnia PLA2
u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii, co
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pozostaje w zgodzie z wcześniejszymi doniesieniami
pochodzącymi z badań post mortem, gdzie wykazano
również wzmożoną aktywność PLA2 w mózgach osób
zmarłych chorujących na schizofrenię i z obserwacjami pochodzącymi z badań obrazowych, dowodzącymi nadmiernej mobilizacji i rozpadu fosfolipidów
błonowych we wczesnych etapach rozwoju schizofrenii. Badacze wykazali ponadto występowanie istotnej
korelacji pomiędzy aktywnością PLA2 a brakiem reakcji skórnej w teście niacynowym. Ponadto badania
genetyczne wskazują na związek rozwoju schizofrenii
z polimorfizmem genów licznych enzymów zaangażowanych w regulację metabolizmu lipidów. Wykazano
również związek polimorfizmu genu BAN I dla PLA2
z nasileniem zaburzeń ruchów gałek ocznych wśród
chorych na schizofrenię (Rybakowski i wsp., 2003).
W tym ostatnim badaniu obserwowano istotnie wyższe nasilenie zaburzeń fiksacji i śledzenia poruszającego się obiektu (ang., smooth persuit) u chorych
na schizofrenię cechujących się genotypem A2/A2
PLA2, którego częstsze występowanie zaobserwowano wśród chorych na schizofrenię w porównaniu .
z populacją ogólną.
Obserwacje badaczy dotyczące zaburzeń metabolizmu lipidów u chorych na schizofrenię doprowadziły D. Horrobina do sformułowania tzw. hipotezy lipidowej (błonowej) rozwoju tej choroby. Koncepcja ta
zakłada, iż uwarunkowane genetycznie zmiany składu błon komórkowych, przebiegające z niedoborem
długołańcuchowych WKT prowadzą u osobników podatnych do następstw czynnościowych OUN: przede
wszystkim zaburzeń migracji i dojrzewania neuronów,
a także rozwoju sieci neuronalnej wywołując upośledzenie procesu interakcji ligandów z receptorami,
dysfunkcję transdukcji sygnałów do wnętrza komórek
i w konsekwencji pojawienie się objawów psychopatologicznych.
Pomimo przedwczesnej śmierci D. Horrobina,
hipoteza błonowa rozwoju schizofrenii jest nadal
przedmiotem intensywnych badań, co doprowadziło
do zaplanowania i wykonania badań interwencyjnych
z wykorzystaniem preparatów WKT. Istnieją badania
wskazujące na korzystne działanie WKT omega-3 stosowanych w monoterapii i jako uzupełnienie farmakoterapii u chorych na schizofrenię.

Wpływ leków
przeciwpsychotycznych na
peroksydację lipidów
Działanie leków przeciwpsychotycznych może,
poza powszechnie znanymi mechanizmami, odbywać
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się także na drodze wpływu na procesy utleniania lipidów błon komórkowych. Tematowi temu była poświęcona kolejna prezentacja, która została przedstawiona przez profesor Jolantę Rabe-Jabłońską.
Ośrodkowy układ nerwowy jest bardzo wrażliwy
na stres oksydacyjny i spowodowane przez to zjawisko uszkodzenia. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) zawarte w błonach komórkowych łatwo
ulegają peroksydacji pod wpływem wolnych rodników. Badanie biochemicznych wykładników stresu
oksydacyjnego najczęściej dotyczą oceny peroksydacji
WKT wchodzących w skład fosfolipidów, które są odpowiedzialne za odpowiednią płynność struktur błon
lipidowych. Produkty peroksydacji lipidów modyfikują właściwości fizyczne błon komórkowych, przede
wszystkim ich płynność, ale także powodują utratę
integralności błon wewnątrzkomórkowych i ograniczają aktywność enzymów błonowych i białek transportujących. Zmiany te, zgodnie z teorią Horrobina,
mogą odgrywać istotną rolę w patogenezie schizofrenii.
Istnieje już wiele dowodów, wynikających z badań
in vitro, in vivo, pośmiertnych tkanki mózgowej chorych na schizofrenię, wskazujących na zmniejszoną
zawartość WKT w błonach neuronów tych chorych
oraz nadmierną peroksydację lipidów (Dietrich-Muszalska i wsp., 2005). Zmniejszona zawartość WKT
w błonach neuronów może być spowodowana zarówno nadmiernym wytwarzaniem wolnych rodników .
u chorych na schizofrenię lub uszkodzeniem systemu
obrony antyoksydacyjnej. Tak więc, stres oksydacyjny
stwierdzony w schizofrenii wiąże się ze wzrostem generowania reaktywnych form tlenu w komórce i przy
deficycie antyoksydantów prowadzi do jej uszkodzenia w wyniku m.in. peroksydacji fosfolipidów błony
komórkowej, zwłaszcza zestryfikowanych WKT oraz
uszkodzenia białek i DNA.
Peroksydację lipidów ocenia się najczęściej na
podstawie stężenia dialdehydu malonowego (MDA) –
jednego z produktów peroksydacji lipidów. Większość
do tej pory przeprowadzonych badań różnych materiałów biologicznych wykazała nasilenie tego zjawiska
u leczonych chorych na schizofrenię, we wszystkich
podtypach choroby, zwłaszcza w postaci przewlekłej,
a także u pacjentów nie leczonych przeciwpsychotycznie. Stosowanie neuroleptyków może mieć wpływ
na stężenie MDA. Badacze porównali wpływ farmakoterapii neuroleptykami klasycznymi – KN (haloperidol, flupentiksol) i lekami przeciwpsychotycznymi II
generacji – LPIIG (klozapina, kwetiapina, risperidon,
olanzapina i amisulprid) na stężenie MDA (DietrichMuszalska, 2004; Dietrich-Muszalska i wsp., 2004).
KN powodowały jego zwiększenie, ale także obserwo-
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wano to zjawisko po LPIIG, a największy wzrost MDA
stwierdzono po olanzapinie.
Celem przeprowadzonych przez nas badań było
sprawdzenie w jaki sposób haloperidol oraz niektóre
LPIIG: klozapina (KLO), olanzapina (OLA), risperidon (RIS) i kwetiapina (KWE) wpływają na poziom
stresu oksydacyjnego, mierzony przy pomocy oznaczenia stężenia związków, reagujących z kwasem
tiobarbituranowym (TBARS) w zawiesinie ludzkich
płytek krwi od zdrowych ochotników. Procedurę analityczną opisano szczegółowo w pracy przedstawiającej wspomniane badanie (Dietrich-Muszalska i wsp.,
2010).
Stwierdzono, że haloperidol ma własności prooksydacyjnie i być może osoby nim leczone powinny
otrzymywać antyoksydanty. LPIIG różnią się między
sobą w działaniu na stres oksydacyjny. Klozapol, risperidon i olanzapina nie zmieniają istotnie stężeń
TBARS po 1 godzinie i 24 godzinach inkubacji, natomiast kwetiapina w badaniach in vitro wykazuje działanie antyoksydacyjne.

WKT omega-3 w leczeniu zaburzeń
afektywnych
Kolejny wykład dotyczył zastosowania kwasów
tłuszczowych omega-3 w leczeniu zaburzeń afektywnych. Dr Kamila Krawczyk z Kliniki Psychiatrii
Dorosłych UM w Poznaniu przedstawiła wyniki badań własnych oraz podsumowała dane z dostępnego
piśmiennictwa. Zarówno dane epidemiologiczne, jak
i wyniki badań neurobiologicznych potwierdzają związek niedoboru kwasów tłuszczowych typu omega-3 .
z depresją.
Związek pomiędzy kwasami tłuszczowymi omega-3 oraz depresją może mieć wiele aspektów. Dane
epidemiologiczne wskazują na zależność między
spożyciem ryb w poszczególnych regionach świata
a występowaniem depresji. Zwiększona zachorowalność na depresję ma miejsce w regionach, w których
występuje niskie spożycie kwasów omega-3. W swej
przekrojowej analizie Hibbeln (1998) opisał silną negatywną korelację między spożyciem ryb a występowaniem depresji wśród populacji różnych narodowości.
Zależność taka dotyczyła także depresji poporodowej.
W tym samym artykule autor wskazał również na odwrotną zależność między poziomem DHA w mleku
matki a objawami depresji poporodowej.
W depresji występuje obniżony poziom kwasów
omega-3. Badacze opisali negatywną korelację między stopniem ciężkości depresji a poziomem omega-3 w błonach erytrocytów. W kolejnych badaniach
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stwierdzono, że u pacjentów z depresją występuje
podwyższony stosunek omega-6 do omega-3 oraz niskie całkowite stężenie omega-3 w fosfolipidach błon
komórkowych. Sugeruje to ścisły związek depresji .
z deficytem kwasów omega-3. Deficyt ten jest kompensowany przez zwiększenie stężenia jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i kwasów omega-6 .
w fosfolipidach błon komórkowych. Zmiany w zakresie stężenia poszczególnych kwasów tłuszczowych .
w błonie komórkowej wpływają na jej płynność, a w
konsekwencji na strukturę i funkcje enzymów błonowych i kanałów jonowych, odpowiedzialnych za szereg ważnych procesów fizjologicznych.
Kolejny mechanizm związany z rolą kwasów
tłuszczowych wiąże się z makrofagową (immunologiczną) teorią depresji. Chorzy na depresję cechują
się wzmożoną odpowiedzią systemu immunologicznego, m.in. zwiększoną sekrecją prozapalnych cytokin i eikozanoidów. Kwasy omega-3 EPA i DHA indukują zmniejszenie produkcji prozapalnych cytokin
z kwasu arachidonowego. Dzieje się tak przez współzawodnictwo tych kwasów z kwasem arachidonowym
o wbudowanie w fosfolipidy błonowe, w wyniku czego dochodzi do obniżenia poziomu kwasu arachidonowego zarówno w komórkach jak i w osoczu. EPA
współzawodniczy natomiast z kwasem arachidonowym w szlaku cyklooksygenazy, hamując produkcję
prozapalnych eikozanoidów, m.in.  prostaglandyny
E2 i tromboksanu B2. DHA oraz EPA także hamują
sekrecję prozapalnych cytokin, takich jak interlukiny
1 (IL-1), IL-2, IL-6, interferon gamma (IFNγ) oraz
czynnik martwicy nowotworów (ang. tumor necrosis
factor – TNF alfa). 
Wiele danych wskazuje, że kwasy tłuszczowe mają
związek z aktywnością układu serotoninergicznego.
Badania wykazały wpływ kwasów omega-3 na funkcje receptorów, poziom neuroprzekaźnika czy też jego
metabolizm. Badacze podkreślają także potencjalny
związek pomiędzy niskim stężeniem DHA oraz niską
koncentracją kwasu 5-hydroksyindolooctowego (ang.
5-hydroxyindolacetic acid – 5-HIAA) w płynie mózgowo-rdzeniowym, który jest głównym metabolitem
serotoniny. Niskie stężenie 5-HIAA w płynie mózgowo-rdzeniowym obserwuje się u osób po gwałtownych
próbach samobójczych, w stanach agresji, osłabienia
kontroli impulsów, zwłaszcza u chorych z depresją,
schizofrenią, uzależnieniem od alkoholu i zaburzeniami adaptacyjnymi. Może to sugerować, iż niskie
stężenie DHA jest związane z osłabieniem neuroprzekaźnictwa serotoninergicznego.
Kwasy tłuszczowe wpływają na przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe związane z takimi wtórnymi przekaźnikami jak cykliczny adenozynomonofosforan
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(cAMP) oraz system fosfatydyloinozytolu. Hipoteza
nieprawidłowej sygnalizacji wewnątrzkomórkowej zależnej od cAMP postuluje, że w patogenezie depresji
oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych może
odgrywać rolę nieprawidłowy metabolizm fosfolipidów. Wpływ kwasów omega-3 na stabilizację nastroju
może następować poprzez mechanizmy hamowania
systemu fosfatydyloinozytolu. EPA i DHA wywierają
podobny modulujący wpływ na szlak przepływu sygnału w tym systemie, jak sole litu czy walproiniany, co
zostało stwierdzone w badaniach na zwierzętach.
Lit i walproiniany, a także EPA i DHA wywierają hamujący wpływ na aktywność kinazy białkowej
C (ang.  protein kinase C – PKC), która jest zależna
od wapnia i fosfolipidów. PKC odgrywa ważną rolę
w pre- i postsynaptycznej regulacji transmisji sygnału, przez wpływ na uwalnianie neuroprzekaźników,
funkcjonowanie receptorów, kanałów jonowych, pobudliwość neuronalną oraz ekspresję genów. Logan
(2003) wskazuje również na związek między kwasami
tłuszczowymi omega-3 a neurotrofowym czynnikiem
pochodzenia mózgowego (ang.  brain derived neurotrophic factor, BDNF). Opisuje zależność pomiędzy
niskim spożyciem kwasów omega-3 a obniżeniem
stężenia BDNF. Leki przeciwdepresyjne mogą zwiększać stężenie BDNF, podczas gdy dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe oraz stres hamują produkcję
tej neurotrofiny. Mechanizmy wewnątrzkomórkowe, .
w które zaangażowany jest BDNF związane są z drogami transdukcji sygnałów w komórce, między innymi z kaskadą kinazy białkowej aktywowanej przez
mitogen oraz kaskadą związaną z c-AMP (Filuś i Rybakowski, 2005).
Badanie z zastosowaniem kwasów tłuszczowych w
depresji przeprowadzono w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu. W badaniu tym oceniano skuteczność dodania wysokich dawek kwasów omega-3
(dobowa dawka 2,2g kwasu eikozapentaenowego,
EPA, 700 mg kwasu dokozaheksaenowego, DHA, 240
mg kwasu gammalinolenowego GLA, 40 mg naturalnej witaminy E) do stosowanego leczenia przeciwdepresyjnego u pacjentów z epizodem ciężkim depresji
lekoopornej w przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających lub choroby afektywnej dwubiegunowej.
W badaniu uczestniczyło 20 pacjentów (18 kobiet .
i 2 mężczyzn), w wieku 51 – 72 lat, spełniających
kryteria depresji lekoopornej w przebiegu choroby
afektywnej jednobiegunowej i dwubiegunowej. Kryterium włączenia do badania była lekooporność obecnego epizodu oraz 18 punktów w 17-itemowej skali
depresji Hamiltona (HDRS), po co najmniej 4-tygodniowym leczeniu paroksetyną (do 60 mg/dobę) lub
wenlafaksyną (do 300 mg/dobę).
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Początkowe nasilenie depresji w skali HDRS wynosiło 31+6.  Po 4 tygodniach podawania preparatu „eye-q” wykazano istotne zmniejszenie nasilenia
objawów depresji (HDRS 13+10) mierzonej Skalą
Depresji Hamiltona. Nie obserwowano żadnych objawów niepożądanych.
Wyniki niniejszej pracy potwierdzają rezultaty innych badaczy wskazujące, że dodanie wysokich
dawek kwasów tłuszczowych omega-3 (szczególnie
EPA i DHA) do leczenia przeciwdepresyjnego mogą
przynieść korzystne efekty terapeutyczne w depresji
lekoopornej.

Wielonienasycone kwasy
tłuszczowe w leczeniu schizofrenii
Kolejny wykład był poświęcony wynikom badań interwencyjnych oceniających skuteczność WKT omega-3 w leczeniu psychoz schizofrenicznych. Problematyka powyższa została przedstawiona przez dr
Magdalenę Kotlicką-Antczak.
Wobec doniesień o zmniejszonej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WKT) w diecie
oraz zaburzeń metabolizmu tych kwasów u chorych
na schizofrenię, podjęto próby ich wykorzystania
w leczeniu – zazwyczaj wspomagającym – choroby.
Wśród wyników badań randomizowanych kontrolowanych, część wskazuje na korzystny efekt suplementacji kwasem eikozapentaenowym (EPA) lub jego
estrem etylowym (Ethyl-EPA), prowadzonej obok leczenia przeciwpsychotycznego (LPP). Obserwowano
istotnie większą redukcję objawów psychozy, zwłaszcza pozytywnych, u chorych przyjmujących aktywny
preparat niż u chorych otrzymujących placebo.
W jednym z badań z udziałem 26 chorych zastosowano monoterapię kwasem EPA. U wszystkich
pacjentów z grupy placebo i u nieco ponad połowy
(8/14) otrzymujących EPA konieczne było włączenie LPP (różnica istotna statystycznie) (Peet i wsp.,
2001). Istnieją też prace, w których nie stwierdzono
wpływu suplementacji EPA, zastosowanej u chorych
na schizofrenię na nasilenie objawów psychopatologicznych, zaburzeń nastroju lub późnych dyskinez
(Emsley i wsp., 2006).
Analiza Cochrane Collaboration wskazuje na liczne błędy metodologiczne opublikowanych badań. Jej
autorzy stwierdzają, że choć krótkoterminowe badania oceniające skuteczność WKT w leczeniu psychoz
wskazują na możliwość zmniejszenia dawek LPP .
u osób leczonych aktywnym preparatem oraz uzyskanie istotnej z punktu widzenia statystyki redukcji
punktów w skali PANSS (nie osiągającej jednak po-
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ziomu 25%), z dostępnych danych nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków. Konieczne są dalsze,
dobrze skonstruowane badania z udziałem dużej liczby chorych. Podobne wnioski wyciągają członkowie
komitetu do oceny skuteczności kwasów tłuszczowych w psychiatrii, działającego przy APA.
Podjęto także próby stosowania WKT u osób, spełniających kryteria stanu ryzyka rozwoju psychozy
(ang. Ultra High Risk syndrome – UHRS). Odsetek
osób, u których rozwinęła się psychoza był istotnie
niższy w grupie badanych stosujących suplementację WKT w porównaniu do grupy placebo (Amminger .
i wsp., 2010). Eksperci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Wczesnej Psychozy (IEPA-International
Early Psychosis Association) zalecają stosowanie WKT
u osób zagrożonych rozwojem psychozy ze względu
na potencjalną przewagę korzyści takiej terapii nad
związanym z nią ryzykiem.
Analiza przedstawionych prac pozwala wysunąć
następujące wnioski :
1. Leczenie kwasami omega-3, pozostaje obiecującą, lecz nadal eksperymentalną metodą terapii
schizofrenii.
2. Wprowadzenie suplementacji WKT należy
rozważyć przede wszystkim w stanie ryzyka rozwoju
psychozy i we wczesnej jej fazie, a także u chorych .
z zespołem metabolicznym.
3. Warto zalecać wzbogacenie diety chorych .
o produkty bogate w WKT.
4. Poradnictwo dietetyczne powinno być elementem kompleksowej opieki nad chorymi na schizofrenię.

stosowano różne dawki i różne proporcje WKT. Różne
były kryteria kwalifikacji dzieci do badanych grup, liczebność grup, czas suplementacji i mierniki służące
do oceny efektów suplementacji.  
Dotychczas w kilku badaniach wykazano, że metabolizm i zawartość WKT u dzieci z ADHD różni
się istotnie w porównaniu do dzieci zdrowych (Chen .
i wsp., 2004). W grupie dzieci z ADHD występowały
istotnie niższe stężenia WKT (głównie serii omega-3)
w osoczu i błonach komórkowych erytrocytów, jak też
podwyższony stosunek omega-6/omega-3 w porównaniu do grup kontrolnych.
Wykazano istotną statystycznie poprawę w zakresie nasilenia objawów ADHD w porównaniu do placebo w badaniach, w których podawano mieszanki
WKT omega-3/omega-6. W badaniu, w którym podawano jedynie DHA (kwas dokozaheksaenowy), nie
stwierdzono poprawy. 
Trzy badania oceniające poziom WKT wykazały
niskie stężenia WKT omega-3 u dzieci z autyzmem
dziecięcym w porównaniu do grup kontrolnych (Meguid i wsp., 2008). Dotychczas przeprowadzono jedno badanie randomizowane (Amminger i wsp., 2007) .
i 5 badań otwartych na niewielkich grupach pacjentów z autyzmem dziecięcym (9-30 osób). We wszystkich badaniach, za wyjątkiem badania na grupie młodych dorosłych, wykazano poprawę.

WKT w leczeniu i etiopatogenezie
ADHD i autyzmu

2.

Kolejna prezentacja dotyczyła możliwości wykorzystania długołańcuchowych WKT w terapii autyzmu i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Podsumowanie wyników aktualnych
badań zostało przedstawione przez dr Magdalenę
Grygo reprezentującą Klinikę Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dr Grygo zaprezentowała wykład w zastępstwie profesora Tomasza Wolańczyka.
Dotychczas opublikowano wyniki sześciu randomizowanych badań klinicznych, które oceniały skuteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
(WKT) serii omega-3 i omega-6 u dzieci z zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
(ADHD) i jedno badanie randomizowane przeprowadzone na grupie dzieci z autyzmem. W badaniach
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Aleksandra Suwalska
Sprawozdanie z Sesji „Lit w leczeniu i profilaktyce chorób
afektywnych”
43. Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Poznań,
26.06.2010
The report on the session ‘Lithium in the treatment and prophylaxis
of affective disorders’ 43rd Congress of the Polish Psychiatric Association,
Poznań, 26.06.2010
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Sesja Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego „Lit w leczeniu i profilaktyce chorób afektywnych” odbyła się 26.06.2010 roku w trakcie 43. Zjazdu Psychiatrów Polskich. Przewodniczyli jej
prof. dr hab. Janusz Rybakowski – przewodniczący Sekcji oraz dr Aleksandra Suwalska. W sesji zostały zaprezentowane cztery wykłady. Pierwszym prelegentem był prof. Rybakowski, którego wystąpienie zatytułowane
było „Lit lekiem pierwszego wyboru dla profilaktyki choroby afektywnej dwubiegunowej”. Następnie dr Aleksandra Suwalska wygłosiła referat pt. „Potencjalizacja leków przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej za
pomocą środków normotymicznych”. Dr Agnieszka Permoda-Osip przedstawiła wystąpienie pt. „Biologiczne
mechanizmy działania litu w kontekście efektu normotymicznego” i jako ostatni dr Sebastian Kliwicki zaprezentował wykład „Farmakogenetyka litu i program Con-LiGen”.

Lit lekiem pierwszego wyboru dla profilaktyki choroby afektywnej
dwubiegunowej
Profesor Janusz Rybakowski podkreślił konieczność wczesnej profilaktyki farmakologicznej choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) i stwierdził, że celem profilaktyki CHAD jest nie tylko zapobieganie nawrotom
epizodów choroby, ale również uzyskanie optymalnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i rodzinnego. W profilaktyce CHAD lit jest lekiem pierwszego wyboru, wykazuje działanie przeciwmaniakalne, działanie
zapobiegające nawrotom manii i depresji, działanie przeciwdepresyjne; stosowany jest również w potencjalizacji leków przeciwdepresyjnych. Lit spełnia kryteria leku normotymicznego wywierającego działanie lecznicze .
i profilaktyczne w obu biegunach choroby (Bauer i Mitchner, 2004). Nivoli i wsp. (2010) przeprowadzili
analizę badań długoterminowych trwających przynajmniej pół roku, obejmujących łącznie 1561 pacjentów.
Skuteczność profilaktyczna litu w zapobieganiu epizodów maniakalnych była porównywalna do walproinianów
i olanzapiny, w zapobieganiu depresji skuteczność litu była mniejsza niż lamotriginy, a w zapobieganiu mieszanym stanom maniakalnym obserwowano przewagę olanzapiny nad litem.
W badaniu wieloośrodkowym przeprowadzonym przez autorów niemieckich skuteczność profilaktyczna
litu była lepsza niż karbamazepiny w CHAD typu I, natomiast w CHAD typu II oba leki były porównywalnie
skutecznie. Przydatność litu była mniejsza w CHAD z cechami atypowości. W innym badaniu stwierdzono, że
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pacjenci wykazujący korzystne profilaktyczne działanie lamotriginy mają przebieg z cechami przewlekłości, szybką zmianą faz, częste jest współwystępowanie
zaburzeń lękowych (napadów paniki) i nadużywania
substancji psychoaktywnych. W rodzinach tych chorych występuje choroba schizoafektywna, depresja
okresowa i lęk napadowy. Pacjenci wykazujący korzystne profilaktyczne działanie litu mają przebieg
okresowy z pełną remisją, a w ich rodzinach częste
jest występowanie CHAD. Badanie BALANCE
Monoterapia lekiem normotymicznym w celach
profilaktyki nawrotów jest skuteczna u ok. 30% pacjentów z CHAD. Skojarzona terapia litem i karbamazepiną w chorobie afektywnej dwubiegunowej wiąże się .
z wydłużeniem okresów remisji i poprawą przebiegu .
u chorych z szybką zmianą faz. W ostatnich latach
stosuje się dodanie atypowych leków neuroleptycznych do profilaktycznej kuracji litem i walproinianem. .
W badaniu kontrolowanym z olanzapiną, trwającym
18 miesięcy, średni czas do wystąpienia istotnego objawu wynosił przy dodaniu olanzapiny (OLA) do litu
(Li) lub walproinianu (VPA) 94 dni, a przy dodaniu
placebo – 41 dni. Analogicznie średni czas do wystąpienia epizodu choroby wynosił 163 i 42 dni (Tohen .
i wsp., 2004). Porównanie wyników monoterapii kwetiapiną i innych leków normotymicznych (LI, VPA,
LAM) oraz kombinacji KWE+LI i KWE+VPA przez
okres 4 lat wskazuje, że najbardziej skuteczne okazało się stosowanie kombinacji kwetiapiny i litu oraz
kwetiapiny i walproinianu. 
Wśród pacjentów leczonych litem szczególną grupę stanowią tzw. excellent lithium responders: osoby,
których życie uległo zasadniczej zmianie przez profilaktykę litem (Grof, 1999). U chorych tych następuje całkowite przerwanie ekspresji choroby w okresie
stosowania litu. Dotyczy około 1/3 pacjentów leczonych litem. U chorych tych występują: „klasyczna”
forma choroby, wyraźne bezobjawowe okresy remisji
między epizodami, umiarkowana częstość epizodów.
„Excellent response” stanowi endofenotyp choroby
afektywnej dwubiegunowej do badań genetyczno-molekularnych. Badania ośrodka poznańskiego wskazują, że odsetek excellent responders był zbliżony .
u chorych rozpoczynających kurację litem w latach
70. i 80. ubiegłego wieku (Rybakowski i wsp., 2001).
Ważny aspekt terapii litem stanowi jego działanie przeciwsamobójcze. Wyniki przeglądu literatury
(Muller-Oerlinghausen i Lewitzka, 2010) wskazują,
że długotrwałe stosowanie litu redukuje 2-3 krotnie
ryzyko popełnienia samobójstwa przez pacjentów .
z chorobami afektywnymi do poziomu populacji ogólnej. Mechanizm działania przeciwsamobójczego litu
obejmuje jego działanie anty-agresywne wykazane
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w licznych badaniach eksperymentalnych i klinicznych. 
Podawanie litu jako leku pierwszego wyboru jest
zalecane zawsze u pacjentów z klasycznym przebiegiem choroby i u pacjentów z tendencjami samobójczymi. U większości chorych z CHAD dla uzyskania
optymalnego efektu profilaktycznego konieczne jest
leczenie skojarzone. Najczęściej stosuje się dodanie leku normotymicznego I lub II generacji do litu .
w przypadku nieoptymalnego efektu profilaktycznego
lub dodanie litu do leków normotymicznych dla uzyskania lepszego efektu. 

Potencjalizacja leków
przeciwdepresyjnych w depresji
lekoopornej za pomocą środków
normotymicznych
Aleksandra Suwalska mówiła na temat potencjalizacji leków przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej za pomocą środków normotymicznych. Ponad połowa pacjentów z depresją nie osiąga remisji w wyniku
pierwszej kuracji przeciwdepresyjnej. Depresję uważa
się za lekooporną, gdy nie nastąpiła satysfakcjonująca
trwała poprawa kliniczna w wyniku dwóch prawidłowo przeprowadzonych kuracji przeciwdepresyjnych. 
Strategie postępowania w depresji lekoopornej (Treatment-resistant depression – TRD) obejmują zwiększenie dawki leku, zmianę leku przeciwdepresyjnego,
potencjalizację (potentiation, augmentation) oraz
dodanie leku przeciwdepresyjnego (leczenie łączone
– combination). 
Potencjalizacja stanowi dodanie leku psychotropowego, (który nie jest lekiem przeciwdepresyjnym per
se) aby wzmocnić działanie leku przeciwdepresyjnego. Ma na celu efekt neurochemiczny przez dodanie
środka wpływającego na inny system. Do potencjalizacji leków przeciwdepresyjnych stosuje się m.in. leki
normotymiczne I (lit, karbamazepina, walproiniany)
i II generacji (lamotrygina, neuroleptyki atypowe).
Potencjalizacja litem stanowi metodę potencjalizacyjną o najlepiej udokumentowanej skuteczności, jest
strategią pierwszego rzutu u pacjentów z dużą depresją bez poprawy w wyniku leczenia przeciwdepresyjnego. Przegląd badań potencjalizacji litem u ponad
800 pacjentów (Bschor i Bauer, 2006) wskazuje, że
poprawa występuje u 50% chorych w okresie 4 tygodni, istotny efekt terapeutyczny potencjalizacji litem
zazwyczaj obserwuje się po ponad 2 tygodniach stosowania. Mechanizm działania obejmuje wpływ litu na
układ 5HT i oś układ limbiczny-podwzgorze-przysadka-nadnercza. Pewne ograniczenie potencjalizacji li-
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tem stanowi relatywny brak randomizowanych badań
metodą podwójnie ślepej próby z PL nad dodaniem
litu do nowych leków przeciwdepresyjnych. Dotychczas przeprowadzono dwa badania randomizowane
nad potencjalizacją SSRI. Pierwsze dotyczyło małej
grupy (n = 24), miało czas trwania 1 tydzień i wykazało przewagę litu nad placebo przy dodaniu do citalopramu. Natomiast w drugim dłuższym badaniu (6
tygodni) w grupie 63 chorych nie stwierdzono różnic
skuteczności litu i placebo dodanych do fluoksetyny
lub lofepraminy. 
Przegląd literatury, przeprowadzony ostatnio przez
Bauera i wsp. (2010), wskazuje, że ponad 30 badań
otwartych i 10 badań kontrolowanych wskazuje na
skuteczność potencjalizacji litem. Meta-analiza badań kontrolowanych wskazuje na istotnie lepszą skuteczność litu w porównaniu z placebo, średni odsetek
popraw wynosił 41,2% w grupie litu i 14,4% w grupie
placebo. 
Potencjalizacja walproinianami była stosowana
rzadko, istnieje kilka opisów przypadków, gdzie dodano walproiniany do fluoksetyny i fluwoksaminy. Więcej jest danych na temat potencjalizacji karbamazepiną, dostępne są opisy przypadków i badania w małych grupach, sugerujące korzystne działanie dodania
CBZ do trazodonu przez zwiększenie funkcji układu
serotonergicznego. W ośrodku poznańskim przeprowadzono badanie randomizowane w grupie 59 pacjentów z TRD. Wyniki badania wskazują na porównywalną skuteczność potencjalizacji litem i karbamazepiną w depresji lekoopornej (Rybakowski i wsp., .
1999). Natomiast w badaniu przeprowadzonym .
w ubiegłym roku przez autorów niemieckich stwierdzono, że potencjalizacja CBZ działania mirtazapiny
jest nieskuteczna (Schule i wsp., 2009). Dane na
temat potencjalizacji lamotriginą nie są jednoznaczne. W dwóch badaniach randomizowanych metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem placebo
(n<35), nie obserwowano przewagi lamotryginy nad
placebo. W badaniu przeprowadzonym w ośrodku
poznańskim stwierdzono zbliżoną skuteczność potencjalizacji litem i lamotryginą; lepsze były wyniki
dodania litu lub lamotriginy do wenlafaksyny niż paroksetyny. 
W ostatnich latach przeprowadzono kilkanaście
badań randomizowanych przy zastosowaniu metody
podwójnie ślepej próby nad potencjalizacją działania
leków przeciwdepresyjnych za pomocą neuroleptyków atypowych
Meta-analiza 10 pierwszych badań nad potencjalizacją olanzapiną, kwetiapiną i risperidonem (Papakostas i wsp., 2007) wskazuje, że dodanie neuroleptyków było istotnie bardziej skuteczne niż dodanie
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placebo, odsetki remisji wynosiły odpowiednio 47% .
i 22%, jednak te leki były istotnie gorzej tolerowane
niż placebo, z trzykrotnie wyższą częstością odstawienia. W badaniu kontrolowanym, przy zastosowaniu
placebo, nad potencjalizacją kwetiapiną w dawce 150
i 300 mg stwierdzono istotnie lepszą skuteczność dodania kwetiapiny w obu dawkach niż placebo (Bauer i wsp., 2009). Przeprowadzono również 3 badania
randomizowane metodą podwójnie ślepej próby nad
potencjalizacją aripiprazolem, we wszystkich – odsetki remisji były istotnie wyższe w grupach, w których
dodano aripiprazol, natomiast odsetki odstawienia
leku z powodu objawów ubocznych były niskie (poniżej 10%) (Berman i wsp., 2009).
Metaanaliza 16 badań nad potencjalizacją neuroleptykami atypowymi (olanzapina, risperidon, kwetiapina, aripiprazol) w grupie 3480 pacjentów wskazuje,
że remisja wystąpiła u 44,2% pacjentów w grupie,
gdzie dodano neuroleptyk i u 9,9% chorych w grupie placebo. Odsetek odstawień z powodu objawów
ubocznych wynosił 9,2% w grupie gdzie dodano neuroleptyk i 2,3% w grupie placebo (Nelson i Papakostas, 2009).
W podsumowaniu dr Suwalska stwierdziła, że .
u pacjentów, którzy nie osiągnęli wystarczającej poprawy w trakcie leczenia przeciwdepresyjnego najczęściej zmienia się lek przeciwdepresyjny lub stosuje potencjalizację. Zmiana leku nie jest obarczona
ryzykiem interakcji leków, nie ma tu sumowania się
objawów ubocznych, leczenie jest proste.  Natomiast
w wyniku potencjalizacji następuje szybsza poprawa
w leczeniu, potencjalizacja może być nakierowana na
objawy rezydualne lub uboczne, wykazuje przewagę
psychologiczną i uwzględnia pacjentów z późną poprawą (late responders). Decyzja kliniczna często oparta jest na obecności przynajmniej częściowego efektu dotychczasowego leczenia (Lam i wsp., 2009). Zaletą potencjalizacji jest minimalizacja utraty korzyści
terapeutycznych z dotychczasowego leczenia i uniknięcie objawów, które mogą wystąpić po odstawieniu
leku i zmianie leczenia.  Dodany lek oprócz zmniejszenia nasilenia depresji, może również powodować
zmniejszenie objawów ubocznych dotychczasowego
leczenia (np. potencjalizacja lekiem o działaniu uspokajającym u pacjentów z niewystarczającą poprawą .
i bezsennością). W zakresie strategii potencjalizacyjnych – najlepiej potwierdzono skuteczność potencjalizacji litem i atypowymi neuroleptykami, a wśród
neuroleptyków atypowych aripiprazol uzyskał akceptację amerykańskiej Food and Drug Administration
(FDA) jako lek stosowany w potencjalizacji działania
leków przeciwdepresyjnych w depresji. 
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Biologiczne mechanizmy działania
węglanu litu
Kolejny wykład wygłosiła dr Permoda-Osip, przedstawiając mechanizm działania litu w chorobach
afektywnych. Mechanizm ten jest złożony i wielowymiarowy, obejmuje wpływ na transport jonów przez
błony komórkowe, wpływ na neuroprzekaźnictwo .
w ośrodkowym układzie nerwowym, na układ drugich
przekaźników, działanie neuroprotekcyjne i wpływ na
układ immunologiczny.
W zakresie wpływu litu na transport jonów przez
błony komórkowe, przeciwtransport lit-sód (PLS) stanowi główny czynnik determinujący stopień akumulacji litu w erytrocytach, osłabienie mechanizmu PLS
występuje w chorobach afektywnych. Stosowanie litu
wiąże się ze stymulacją aktywności enzymu adenozynotrifosfatazy sodowo-potasowej (ATP-azy).
Wpływ litu na neuroprzekaźnictwo w oun
Wpływ litu na układ serotoninergiczny obejmuje wzrost syntezy serotoniny, działanie hamujące na
receptor 5HT2A, selektywną modyfikację receptora 5HT2A/2C i 5HT1B. Nie stwierdzono asocjacji
między polimorfizmami receptorów 5HT2A i 5HT2C .
a profilaktycznym działaniem litu. Opisano natomiast
związek między skutecznością profilaktycznego leczenia litem, a genem transportera serotoniny (5HTT)
(Rybakowski i wsp., 2005).
Wpływ litu na układ dopaminergiczny obejmuje
blokowanie przejawów nadwrażliwości receptorów
dopaminergicznych. Stwierdzono związek pomiędzy polimorfizmem genu receptora D1 (Rybakowski .
i wsp., 2009) i brak asocjacji między polimorfizmami
genów kodujących receptory D2, D3 i D4 a efektem
profilaktycznym litu. Opisano również asocjację między polimorfizmem Val/Met genu COMT a skutecznością profilaktycznego działania węglanu litu – posiadanie przez pacjentów genotypu Met/Met wiąże
się z gorszą odpowiedzią na profilaktyczne leczenie
litem – efekt ten jest związany z mniejszą aktywnością wariantu COMT zawierającego metioninę, powodując zmniejszenie rozkładu dopaminy. Wpływ litu
na układ noradrenergiczny obejmuje oddziaływanie
na stężenie NA w surowicy oraz czynność receptorów
noradrenergicznych alfa2. Nie stwierdzono asocjacji
między odpowiedzią na lit u pacjentów dwubiegunowych a polimorfizmem genu NET (1287A/G).
W zakresie układu glutaminergicznego opisywano
zmniejszenie poziomu glutaminy i kwasu glutaminowego w zwojach podstawy u osób zdrowych zażywających lit. Stosowanie litu wiąże się z blokowaniem
receptorów
NMDA
(N-metylo-D-asparaginian),
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AMPA (kwas a-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazo-propionowy), kainowych, hamowaniem fosforylacji CREB indukowanej kwasem glutaminowym. .
W badaniach genetycznych nie stwierdzono związku
pomiędzy trzema polimorfizmami genu GRIN2B (gen
kodujący jedną z podjednostek receptora NMDA)
z efektem stosowania litu (Szczepankiewicz i wsp.,
2009). Obserwowano natomiast związek polimorfizmu genu FYN (kinaza uczestnicząca w fosforyzacji
receptorów NMDA) ze skutecznością profilaktyki litem (Szczepankiewicz i wsp. 2009).
Opisywano również zwiększenie poziomu GABA
(kwas gamma-aminomasłowy) w korze przedczołowej
u pacjentów przewlekle zażywających lit. Nie stwierdzono asocjacji pomiędzy genami układu gabaergicznego a profilaktycznym zażywaniem litu.
Wpływ litu na układ drugich przekaźników
Lit blokuje kaskadę fosfoinozytolową przez obniżenie stymulacji acetylocholinowego receptora muskarynowego oraz inhibicję monofosfatazy inozytolu.
Stosowanie litu wiąże się również m.in. z redukcją
MARCKS (myristolated alanine-rich C kinase substrate), indukcją akumulacji beta-kateniny, obniżeniem poziomu 3’-5’-cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP), hamowaniem cyklazy adenylanowej
(CA) oraz kinazy białkowej A (PKA) a tym samym
modulacją aktywności białka CREB (cAMP response
element-binding) oraz regulacją transkrypcji genów
CREB.
Neuroprotekcyjne działanie litu
W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się neuroprotekcyjnemu działaniu litu. Odbywa się ono m.in.
przez wpływ na czynnik neurotrofowy pochodzenia mózgowego (brain-derived neurotrophic factor
– BDNF). Stwierdzono związek polimorfizmu genu
kodującego BDNF z długotrwałą profilaktyką litem –
genotyp Val/Met i allel Met częściej u pacjentów z bardzo dobrą odpowiedzią na leczenie litem (Rybakowski i wsp., 2005). W warunkach eksperymentalnych
lit powoduje wzrost białka bcl-2 (B-cell leukemia) .
o działaniu neuroprotekcyjnym i przeciwapoptotycznym, co wiąże się z większą ochroną neuronów przed
czynnikami szkodliwymi oraz z regeneracją aksonów
neuronalnych w mózgu. Lit jest również bezpośrednim inhibitorem kinazy syntetazy glikogenu-3beta,
GSK-3beta, która wzmaga apoptozę neuronów. Opisywano związek między profilaktycznym działaniem
litu a polimorfizmem genu kodującego GSK-3, badania polskie nie potwierdziły takiej zależności.
Wpływ litu na układ immunologiczny obejmuje
m.in. hamowanie replikacji wirusa herpes simplex,

Sprawozdanie z Sesji „Lit w leczeniu i profilaktyce chorób afektywnych”
zmniejszenie występowania opryszczki wargowej .
u pacjentów z CHAD, zwiększenie liczby neutrofili,
limfocytów T (CD4) i B oraz komórek NK oraz wpływ
na aktywność białek ostrej fazy.

Farmakogenetyka litu
i program ConLiGen
Dr Sebastian Kliwicki w swoim wystąpieniu przedstawił badania nad farmakogenetyką litu przeprowadzone przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych i Zakład Genetyki w Psychiatrii Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu. Pacjenci leczeni litem wykazują różny efekt kuracji profilaktycznej, można ich podzielić na 3 grupy –
pacjenci z bardzo dobrą skutecznością litu (excellent
lithium responders -ER – ok. 30% chorych), pacjenci
z częściową poprawą (partial lithium responders- PR
– ok. 50% pacjentów) oraz chorzy bez poprawy w wyniku leczenia litem (non responders – NR). Badania
farmakogenetyczne u pacjentów leczonych litem
obejmują analizę genów kandydujących, których wybór nawiązuje do biologicznych mechanizmów działania leku. Badano polimorfizmy 14 genów. Należały
one do układu serotonergicznego (5HTT, 5HT2A,
5HT2C), dopaminergicznego (DRD1, DRD2, DRD3,
DRD4, COMT), glutaminergicznego (FYN, GRIN2B)
oraz geny mające znaczenie w mechanizmach neuroprotekcyjnych (BDNF, NTRK2, GSK – 3) i gen metaloproteinazy macierzy (MMP – 9). W badaniach
ośrodka poznańskiego genotyp Met/Met genu COMT
występował istotnie rzadziej w grupie osób z dobrą odpowiedzią na leczenie profilaktyczne solami litu. Wykazano związek pomiędzy występowaniem polimorfizmów genu kodującego 5-HTT a odpowiedzią na
leczenie solami litu. Częstość występowania allelu s
była istotnie wyższa u pacjentów ze słabą odpowiedzią
na leczenie litem w porównaniu z grupą pacjentów,
u których obserwowano bardzo dobrą i dobrą odpowiedź. Stosunek homozygot s/s do l/l był 6-krotnie
wyższy u pacjentów NR niż w ER i PR. Stwierdzono związek polimorfizmu genu kodującego BDNF .
z długoterminową profilaktyką solami litu – polimorfizmy Val/Met i Met/Met – częściej występowały u ER,
Val/Val – częściej u NR. W badaniu genu receptora
dopaminy D1 – wykazano większą częstość występowania genotypu G/G i allelu G u pacjentów PR i NR
w porównaniu z ER. Wykazano słaby związek między
występowaniem genotypu T/T i allelu T genu kinazy
tyrozynowej z gorszą odpowiedzią na leczenie solami
litu. W zakresie polimorfizmu GRIN 2B – nie stwierdzono związku pomiędzy występowaniem badanych
polimorfizmów a odpowiedzią na leczenie solami litu
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u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową .
w badanej populacji. Nie wykazano również związku pomiędzy polimorfizmami genów dla 5-HT 2A .
i 5-HT 2C oraz genów DRD2, DRD3 i DRD4 z efektem profilaktycznym soli litu. W podsumowaniu wyników badań farmakogenetycznych ośrodka poznańskiego dr Kliwicki podał, że badania wykazały istnienie
związku polimorfizmów genów 5HTT, DRD1, COMT,
BDNF i FYN a odpowiedzią na leczenie solami litu .
u pacjentów z CHAD. Nie wykazano natomiast związku polimorfizmów genów 5HT2A, 5HT2C, DRD2,
DRD3, DRD4, GSK-3, NTRK2, GRIN2B i MMP-9
a odpowiedzią na leczenie solami litu u pacjentów .
z CHAD. Badania genetyczno-molekularne nad
związkiem poszczególnych genów z występowaniem
CHAD oraz wynikami leczenia m.in. solami litu mogą
wiązać się ze zwiększeniem skuteczności farmakoterapii i zwiększeniem bezpieczeństwa farmakoterapii.
Na zakończenie dr Kliwicki przedstawił Consortium on Lithium Genetics (ConLiGen), które powstało w 2007 r. w Dreźnie na 21. konferencji Międzynarodowej Grupy Badań nad Litem (International
Group for the Study of Lithium Treated Patients). 
Jednym z inicjatorów powołania ConLiGen był prof.
Rybakowski.  Celem powstania konsorcjum jest wykonanie w dużej grupie pacjentów, otrzymujących
lit w celach profilaktycznych (około 2000 osób) badania typu GWAS (genome-wide association study)  
(Schulze i wsp., 2010).
Renesans litu, który ma miejsce w ostatnich latach był widoczny również na tej sesji. Termin sesji
stanowił wyzwanie – sobota 9. rano po piątkowym
spotkaniu towarzyskim, ale frekwencja była znakomita, a zainteresowanie duże, o czym świadczyła dyskusja w trakcie sesji. 
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Streszczenie
Cel: Celem pracy była ocena stężenia produktów zaawansowanego utleniania białek (advanced oxidazing protein products – AOPP), będących jednym z wykładników stresu oksydacyjnego, u chorych na depresję oraz wpływu leczenia przeciwdepresyjnego na stężenie AOPP.
Metody: Badaniem objęto 31 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego
Poznaniu. W oparciu o kryteria ICD-10 u pięciu pacjentów rozpoznano pierwszy epizod depresyjny, u 6 pacjentów zaburzenia depresyjne nawracające, a u 20- depresję w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Chorzy leczeni byli przy
pomocy następujących leków przeciwdepresyjnych: wenlafaksyny (10), paroksetyny (7), fluoksetyny (5), klomipraminy
(4), citalopramu (3), sertraliny (1) i mianseryny (1). U pacjentów wykonano 2-krotne oznaczenia poziomu produktów
zaawansowanego utleniania białek (AOPP) w osoczu, przed włączeniem leczenia oraz w remisji, na dawkach podtrzymujących leków. Grupę kontrolną stanowiło 18 zdrowych osób, dobranych pod względem płci i wieku. Kryteria wykluczenia .
z badań stanowiło występowanie cukrzycy, niewydolności nerek, udaru mózgu, obwodowej choroby naczyń, stanu po zawale serca oraz nadciśnienia tętniczego.
Wyniki: U chorych na depresję przed leczeniem nie stwierdzono różnic w stężeniu AOPP w porównaniu z grupą osób
zdrowych. Nie wykazano korelacji nasilenia między stężeniem AOPP a rozpoznaniem, długością trwania choroby, czasem
trwania ostatniego epizodu i wiekiem pierwszego epizodu choroby. U badanych pacjentów po leczeniu przeciwdepresyjnym
nastąpił istotny statystycznie spadek stężenia AOPP.
Wnioski: Wyniki badań mogą potwierdzać dotychczasowe obserwacje wskazujące na zmniejszanie się niektórych
wykładników stresu oksydacyjnego pod wpływem leczenia przeciwdepresyjnego.
Summary
Objectives: The purpose of the study was an assessment of concentration of advanced oxidation protein products
(AOPP), as a marker of oxidative stress, in patients with depression and the effect of antidepressant treatment on AOPP
concentration.
Methods: Thirty-one patients hospitalized at Department of Adult Psychiatry, University of Medical Sciences in
Poznań were studied. According to ICD-10 criteria, the first depressive episode was diagnosed in 5 patients, recurrent
depressive disorder in 6 patients, and depression in the course of bipolar affective disorder in 20 patients. Patients were
treated by the following antidepressants: venlafaxine (10), paroxetine (7), fluoxetine (5), clomipramine (4), citalopram
(3), sertraline (1) and mianserine (1). Advanced oxidation protein products (AOPP) levels were measured twice: before
treatment and in remission on maintenance doses of drugs. Control group consisted of 18 healthy volunteers, age- and
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gender matched . Patients with diabetes, renal failure, peripherial vascular disease, status after myocardial infarction and
hypertension were excluded from the study.
Results: There was no significant difference between depressed patients and healthy controls in the AOPP concentration before treatment. There was no correlation between AOPP levels and diagnosis, duration of illness, duration of the
current episode and the age of illness’ onset. After antidepressant treatment a significant decrease of AOPP concentration
was found. 
Conclusions: The results of the study may confirm previous information suggesting a decrease of some markers of
oxidative stress after antidepressant treatment.

Słowa kluczowe: depresja, leki przeciwdepresyjne, stres oksydacyjny, produkty zaawansowanego utleniania białek, AOPP .
Key words: depression, antidepressant drugs, oxidative stress, advanced oxidation protein products, AOPP

WSTĘP
Stres oksydacyjny spowodowany jest brakiem równowagi między działaniem wolnych rodników a mechanizmami antyoksydacyjnymi w organizmie (Descamps-Latscha i Witko-Sarsat, 2001). Wolne rodniki
są związkami zawierającymi niesparowany elektron,
przez co są wysoce reaktywne. Do wolnych rodników należą: O2·¯, H2O2, ¹O2, OH· oraz chlorkowe
oksydanty. Mogą one inicjować reakcje peroksydacji
białek, lipidów, kwasów nukleinowych (Ozcan i wsp.,
2004). Komórki nerwowe są szczególnie wrażliwe
na atak wolnych rodników, a zniszczenie ich błony
komórkowej może prowadzić do śmierci komórki.
Wykazano, iż wolne rodniki odgrywają ważną rolę .
w patogenezie wielu chorób m.in. nowotworów, chorób neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera,
choroba Parkinsona i zaburzeń psychicznych, w tym
zaburzeń afektywnych (Ozcan i wsp., 2004).
Do głównych enzymów antyoksydacyjnych w organizmie należą: dysmutaza nadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT), peroksydaza glutationowa (GSH-Px). Dekompozycja jonów nadtlenowych w nadtlenek wodoru
jest katalizowana przez SOD, następnie nadtlenek
wodoru jest rozkładany do wody i tlenu przez GSHPx i CAT. Zredukowany glutation jest jednym z najważniejszych antyoksydantów wewnątrzkomórkowych
i jest utleniany enzymatycznie do GSSG (utlenowany
glutation) poprzez szereg procesów biochemicznych. 
Działanie protekcyjne przeciwko wolnym rodnikom
wykazuje także: α-tokoferol (witamina E), która znajduje się głównie w błonie komórkowej i chroni ją przed
peroksydacją lipidów, kwas askorbinowy (witamina C),
cysteina, tauryna i metionina, które zmiatają kwas
podchlorawy i chloraminy, kwas moczowy, glukoza .
i mannitol również neutralizują oksydanty, ferrytyna,
transferryna i ceruloplazmina – hamują powstawanie
OH· (Descamps-Latscha i Witko-Sarsat, 2001).
Uszkodzenie białek przez wolne rodniki jest bardzo dobrze udokumentowane. Oksydacja in vitro

aminokwasów takich, jak tyrozyna prowadzi do powstania dityrozyny, agregacji białek, wiązań krzyżowych i fragmentacji. In vivo natomiast wyizolowano
produkt oksydacji białek-kompleks białek oksydowanych nazwanych AOPP (advanced oxidation protein
products). Zostały one po raz pierwszy opisane przez
Witko-Sarsat i wsp. w 1996 roku u pacjentów z mocznicą i niewydolnością nerek oraz u chorych hemodializowanych. Wysoki poziom AOPP odnotowano .
u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą, u wcześniaków, u pacjentów z chorobami zapalnymi stawów, nowotworami, chorobami neurodegeneracyjnymi (Baskol i wsp., 2006; Chandramathi .
i wsp., 2009; Kalousova i wsp., 2002; Witko-Sarsat .
i wsp., 1996; Piwowar , 2010). Uważa się, że AOPP
są markerem stresu oksydacyjnego, być może także
mediatorami zapalnymi (Descamps-Latscha i WitkoSarsat, 2001; Witko-Sarsat i wsp., 1998).
W ostatnich latach nastąpił istotny wzrost badań
dotyczących wykładników stresu oksydacyjnego w zaburzeniach psychicznych zarówno w kontekście patogenetycznym, jak i psychofarmakologicznym.  Nie
ma jednak jak dotychczas badań dotyczących AOPP.
Celem niniejszej pracy jest ocena stężenia produktów zaawansowanego utleniania białek (AOPP) jako
wykładników stresu oksydacyjnego, u chorych na depresję oraz wpływu leczenia przeciwdepresyjnego na
stężenie AOPP.

METODYKA BADAŃ
Grupa badana
Badaniem objęto 31 pacjentów z rozpoznaniem
depresji w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej lub choroby afektywnej dwubiegunowej (10
mężczyzn, 21 kobiet, w wieku 24-61 lat, średnio – 43
lata). Pacjenci byli hospitalizowani w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego Poznaniu.

Produkty zaawansowanego utleniania białek (advanced oxidation protein products-AOPP) w depresji...
U 5 pacjentów rozpoznano pierwszy epizod depresyjny, u 6 zaburzenia depresyjne nawracające i u 20
zaburzenia afektywne dwubiegunowe ( 5 typ I i 15 typ
II). Pacjenci z pierwszym epizodem depresji zaliczeni
zostali do pacjentów z depresją nawracającą. Długość
choroby wynosiła 9±8 lat, średni wiek zachorowania
34±9 lat i długość trwania obecnego epizodu 8±4 tygodnie. 
Badania przeprowadzono w ostrej fazie choroby,
po 7 dniowym okresie bez leków oraz podczas remisji
na dawkach podtrzymujących leków przeciwdepresyjnych i/lub stabilizujących nastrój. Pacjenci z depresją
w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
leczeni byli zarówno lekami przeciwdepresyjnymi,
jak i normotymicznymi. Kryterium włączającym do
badań było ≥ 18 punktów, a kryterium remisji ≤ 7
punktów w 17-punktowej skali Hamiltona (Hamilton,
1960). Okres między pierwszym a drugim badaniem
wynosił 64±43 dni.
Pacjenci byli leczeni przy pomocy następujących
leków przeciwdepresyjnych: wenlafaksyny (10), paroksetyny (7), fluoksetyny (5), klomipraminy (4), citalopramu (3), sertraliny (1) i mianseryny (1).
Grupę kontrolną stanowiło 18 osób (6 mężczyzn,
12 kobiet) w wieku 26-65 lat (średnio 42 lata), somatycznie i psychicznie zdrowych, bez uzależnień.
Kryteria wykluczenia z badań stanowiło obciążenie
cukrzycą, niewydolnością nerek, udarem mózgu, obwodową chorobą naczyń, stan po zawale serca oraz
nadciśnienie tętnicze. U zdrowych osób badanie
przeprowadzono jednokrotnie.
Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wszystkie osoby zostały
włączone do badania po wyrażeniu pisemnej zgody.
Ocena nasilenia depresji
Ocena nasilenia depresji była wykonana przy
pomocy 17-itemowej skali depresji Hamiltona (Hamilton Depression Rating Scale-HDRS) (Hamilton,
1960) oraz Inwentarza Depresji Becka (Beck Depression Inventory) (Beck i wsp., 1961).
Ocena stresu oksydacyjnego
Stężenie AOPP (advanced oxidized protein products) oznaczano wg Witko-Sarsat i wsp. (1996).
200 ul osocza rozcieńczonego w stosunku 1:5 w PBS
umieszczano w mikrodołkach płytki 96-dołkowej. W
przypadku oznaczenia krzywej wzorcowej używano
roztworu chloraminy-T w stężeniach (0-100 μmol/l).
Do każdej próbki dodawano 20 μl kwasu octowego lodowatego oraz 10 μl 1,16 M roztworu KJ. Po 30 min.
inkubacji w temperaturze pokojowej odczytywano
absorbcje prób przy długości fali 340 nm. Stężenie
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AOPP wyrażano jako równoważniki chloraminy-T
(μmol/l).
Badanie stężenia AOPP w ostrej fazie choroby .
i w okresie remisji wykonano w Klinice Kardiologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego Poznaniu.
Analiza statystyczna
Analizę jakościową i ilościową przeprowadzono
stosując standardowe metody statystyczne, z wykorzystaniem pakietu programów statystycznych Statistica 7.1 (StatSoft. Inc. 2007 Statistica for Windows).
Istotność różnic określono z prawdopodobieństwem
0,05.
Badane grupy (kontrolna, przed leczeniem oraz
po leczeniu) oraz analizowane parametry charakteryzowano za pomocą miar statystyki opisowej: średnich, odchyleń standardowych oraz wartości minimum i maksimum. Ocenę zależności pomiędzy
analizowanymi parametrami, zgodnie z cząstkowymi
celami badawczymi, dokonano stosując standardowe
metody parametryczne i nieparametryczne. Dla oceny interkorelacji pomiędzy parametrami stosowano
współczynnik korelacji rang Spearmana (rozkłady
zmienności wskaźników nie miały charakteru rozkładu normalnego). Ze względu na to, że współczynniki
r Spearmana oraz korelacji liniowej r Pearsona miały
zbliżone wartości oraz taki sam kierunek zależności
na poziomie istotności p<0,05, w celu graficznego
przedstawienia zależności w pracy zaprezentowano
wyniki korelacji liniowych. W celu weryfikowania hipotez, że dwie analizowane próby pochodziły z różnych grup (kontrola vs. przed leczeniem, lub kontrola
vs. po leczeniu), zastosowano test U Manna-Whitneya (w wynikach prezentowano wartość Z – dla obu
grup o liczebności > 20). Analizę różnic pomiędzy
dwoma obserwacjami u tej samej osoby (parametry
mierzone dla pacjentów przed i po leczeniu) dokonywano z wykorzystaniem testu Wilcoxona (w wynikach
prezentowano wartość Z - dla obu grup o liczebności
> 25).

WYNIKI BADAŃ
Ocena nasilenia depresji
U pacjentów przed leczeniem średnia wartość
nasilenia depresji, mierzonej przy pomocy skali Hamiltona wynosiła 26 ±6 (średnia ± SD), natomiast
przy pomocy skali Becka- 36±11 (średnia ± SD). .
W remisji u pacjentów zanotowano 4±2 punkty .
w skali HDRS i 11±8 w skali BDI. W grupie osób
zdrowych pomiar nasilenia depresji wykonano jednokrotnie i wynosił on 3±2 dla HDRS i 5±5 dla BDI.
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Ocena stresu oksydacyjnego
Wartości AOPP (advanced oxidation protein products) u osób zdrowych oraz u pacjentów przed i po
leczeniu przedstawiono na rycinie 1. i w tabeli 1.

su przed włączeniem leczenia (Z=3,06, p=0,002,
test Wilcoxona).
Nie wykazano różnic istotnych statystycznie .
w zakresie stężenia AOPP u pacjentów z depresją .

Rycina 1. Wartości AOPP (advanced oxidation protein products) u osób zdrowych oraz u chorych na depresję przed i po
leczeniu

Tabela 1. Wartości AOPP (advanced oxidation protein products), wyrażone w μm/l, u osób zdrowych oraz u chorych na
depresję przed leczeniem i po leczeniu
AOPP

Średnia

Odchylenie standardowe

Min-Max

Osoby zdrowe

54,80

9,60

39,55÷75,40

Depresja przed leczeniem

57,90

29,49

16,66÷62,23

Depresja po leczeniu

44,20

12,13

19,20÷74,00

Podano wartość średniej, odchylenie standardowe oraz minimum i maximum.

Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie
między stężeniem AOPP u chorych na depresję przed
rozpoczęciem leczenia przeciwdepresyjnego a grupą
kontrolną (Z=0,37, p=0,71, test Manna-Whitneya).
Na uwagę zasługuje jednak znacznie większy rozrzut
wyników (trzykrotnie większe odchylenie standardowe) u chorych na depresję. Wykazano natomiast istotny statystycznie spadek stężenia AOPP w surowicy .
u pacjentów w okresie remisji w porównaniu do okre-

w przebiegu choroby afektywnej jednobiegunowej .
a stężeniem AOPP u pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej, zarówno przed leczeniem jak i po leczeniu (odpowiednio p=0,87 i p=0,23,
test Manna-Whitneya). Poziom stężenia AOPP u pacjentów przed leczeniem nie korelował z długością choroby,
czasem trwania ostatniego epizodu ani z wiekiem badanych, w którym wystąpił pierwszy epizod choroby (odpowiednio p=0,94, p=0,74 i p=0,45, test Spearmana).

Produkty zaawansowanego utleniania białek (advanced oxidation protein products-AOPP) w depresji...
OMÓWIENIE
Obecne badanie jest pierwszym, w którym oceniano stężenie produktów zaawansowanego utleniania
białek (advanced oxidation protein products – AOPP)
u chorych na depresję oraz wpływ leczenia przeciwdepresyjnego na AOPP. Nie odnotowano różnic istotnych statystycznie między pacjentami przed leczeniem, a grupą kontrolną. Większy rozrzut wyników .
u chorych na depresję może wskazywać na istnienie
u nich zmian o charakterze zarówno nadmiernie wysokich, jak i niskich wartości AOPP. Wykazano natomiast
istotny statystycznie spadek stężenia AOPP u pacjentów
z depresją po leczeniu farmakologicznym.
Nie wykazano korelacji między poziomem AOPP
a długością choroby, czasem trwania ostatniego epizodu i wiekiem badanych, w którym wystąpił pierwszy epizod choroby. Nie znaleziono także żadnych
różnic istotnych statystycznie między pacjentami .
z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej
a pacjentami z rozpoznaniem choroby afektywnej jednobiegunowej, zarówno przed  jak i po leczeniu. 
Wyniki naszych badań potwierdzają dane innych
autorów wskazujące na zmiany w zakresie procesów
oksydacyjnych u chorych na depresję oraz w trakcie leczenia przeciwdepresyjnego. Szuster-Ciesielska i wsp.
(2008) mierzyła produkcję jonu nadtlenkowego (superoxide onion O2¯) oraz produkcję nadtlenku wodoru razem z aktywnością enzymów: CAT, peroksydazy (PER),
SOD. Wykazano, iż komórki polimorfonuklearne (polymorphonuclear cells-PMNs) produkowały u chorych
na depresję więcej jonu natlenkowego i nadtlenku wodoru niż u osób z grupy kontrolnej. Aktywność enzymów
CAT, PER i SOD była istotnie statystycznie niższa.
Wyniki badań dotyczących aktywności enzymów
antyoksydacyjnych są często rozbieżne. Ozcan i wsp.
(2004) wykazał niższy poziom katalazy (CAT) u chorych
na depresję, natomiast Szuster-Ciesielska i wsp. (2008)
wykazała wartości wyższe. W badaniu Gałeckiego i wsp.
(2009a) u chorych na depresję stwierdzono wyższą aktywność SOD, CAT i w porównaniu z grupą kontrolną,
natomiast aktywność GSH-Px nie wykazywała różnic.
W badaniach Song i wsp. (1994), na szczurzym modelu depresji, aktywność enzymatyczna CAT i GSH-Px
była obniżona, natomiast SOD była podwyższona. Po
przewlekłym leczeniu dezypraminą nastąpiło wyrównanie poziomu GSH-Px do prawidłowego poziomu,
leczenie nie miało wpływu na poziom SOD. Leczenie
litem natomiast wpłynęło na spadek poziomu SOD do
prawidłowych wartości, bez wpływu na aktywność enzymatyczną GSH-Px. Abdalla i wsp. (1986) badali pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej leczonych samym litem (5 pacjentów) i litem
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wraz z lekiem przeciwpsychotycznym (12 pacjentów).
W obu grupach wykazano istotny statystycznie wzrost
aktywności SOD w porównaniu z grupą kontrolną. Aktywność GSH-Px była prawidłowa.
Najwięcej danych dotyczących badań procesów oksydacyjnych w przebiegu farmakoterapii depresji dotyczy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny
(SSRI). Bilici i wsp. (2001) wykazali, iż 3 miesięczne
leczenie przy pomocy leków z grupy SSRI (fluoksetyna,
sertralina, fluwoksamina, citalopram) powoduje spadek
aktywności enzymów antyoksydacyjnych. Khnazode .
i wsp. (2003) stwierdzili poprawę w zakresie parametrów stresu oksydacyjnego u pacjentów z depresją leczonych fluoksetyną i citalopramem, przy czym większą
poprawę zaobserwowano u pacjentów przyjmujących citalopram. Z kolei Sarandol i wsp. (2007) nie odnotowali
wpływu 6-tygodniowego leczenia przeciwdepresyjnego
na parametry zarówno oksydacyjne jak i antyoksydacyjne. Natomiast Cumurcu i wsp., (2009) wykazali wzrost
TAC (total antioxidant capacity) oraz spadek TOS (total oxidant status) i OSI (oxidative stress index) pod
wpływem 3 miesięcznego leczenia przeciwdepresyjnego
za pomocą sertraliny, paroksetyny oraz escitalopramu. .
W badaniu Gałeckiego i wsp. (2009a) nie wykazano
wpływu leczenia przeciwdepresyjnego fluoksetyną na
parametry stresu oksydacyjnego.  Natomiast w innym
badaniu (Gałecki i wsp., 2009b), gdzie zastosowano
terapię kombinowaną (fluoksetyna + kwas acetylosalicylowy) u jednej części pacjentów, a u drugiej terapię
przy pomocy samej fluoksetyny, odnotowano poprawę .
w zakresie parametrów stresu oksydacyjnego u pacjentów leczonych terapią kombinowaną.
Ozgocmen i wsp. (2006) badali wpływ leczenia
amitryptyliną i sertraliną na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u pacjentów z fibromyalgią. 8-tygodniowe leczenie nie miało znaczącego wpływu na
stres oksydacyjny, z wyjątkiem aktywności SOD, która
uległa zmniejszeniu po leczeniu.
Ograniczeniem niniejszej pracy jest fakt, że grupę
badaną stanowiło 31 pacjentów w szerokim przedziale
wiekowym, leczonych lekami przeciwdepresyjni o różnym mechanizmie działania. Pacjenci palący papierosy
byli włączani do badań, lecz nie palili 24 godziny przed
badaniem.  Procent palaczy w grupie badanej i grupie
kontrolnej był podobny i wynosił odpowiednio 32 i 28%.
Dieta pacjentów nie była brana pod uwagę. Wiadomo
iż AOPP występuje również we krwi osób zdrowych,
jednak w istotnie niższym stężeniu niż u chorych np.
na cukrzycę. Produkcja AOPP również nasila się wraz .
z wiekiem (Catakay i wsp., 2008). Stwierdzono również,
iż stężenie AOPP jest wyższe u wegetarian niż u osób
stosujących pełnowartościową, zrównoważoną dietę
(Sebekova i wsp., 2006) oraz jest wyższe u osób otyłych

90

Agnieszka Heymann-Szlachcińska, Andrzej Wykrętowicz, Janusz Rybakowski

(Korzystek-Korpacka i wsp., 2008). Dieta wysokosodowa
również powoduje wzrost poziomu AOPP, co wykazano
w badaniach na szczurach (Gallardo i wsp., 2007).
Konkludując można stwierdzić, że wyniki naszej
pracy, w której po raz pierwszy badano AOPP jako
marker stresu oksydacyjnego mogą potwierdzać dotychczasowe obserwacje wskazujące na zmniejszanie
się niektórych wykładników stresu oksydacyjnego pod
wpływem leczenia przeciwdepresyjnego.

1. Nie wykazano różnic w zakresie stężenia AOPP
między pacjentami w depresji przed leczeniem a grupą
kontrolną. Nie wykazano korelacji poziomu AOPP z rozpoznaniem, długością trwania choroby, czasem trwania
ostatniego epizodu ani z wiekiem początku choroby.
2. U badanych pacjentów po leczeniu przeciwdepresyjnym nastąpił istotny statystycznie spadek stężenia AOPP, co można interpretować jako zmniejszenie
nasilenia stresu oksydacyjnego.
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Praca poglądowa
Review

Jolanta B. Zawilska, Jakub Wojcieszak, Paulina Kuna
Salwinoryna A: działania farmakologiczne, konsekwencje
kliniczne
Salvinorin A: pharmacological activity and clinical consequences

Zakład Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
W okresie ostatnich dwóch lat w Polsce niepokojąco zwiększyło się zainteresowanie substancjami psychoaktywnymi,
kolokwialnie nazywanymi „dopalaczami” (ang. „hights”). Jednym z nich jest enteogenny związek, salwinoryna A, którego
źródłem są liście szałwii wieszczej (Salvia divinorum). Salwinoryna A jest najsilniejszym znanym naturalnym związkiem
halucynogennym o unikalnej budowie i mechanizmie działania. Artykuł omawia parametry farmakokinetyczne i właściwości
farmakologiczne salwinoryny A, oraz zagrożenia wynikające z używania preparatów wytwarzanych z Salvia divinorum.
Summary
Over the last two years psychoactive substances colloquially called “legal hights” have alarmingly gained in popularity
in Poland. Salvinorin A, one of those substances, is an entheogenic compound which is extracted from the leaves of a
perennial herb, Salvia divinorum. With its unique structure and mechanism of action different from other psychomimetic
drugs, salvinorin A is considered to be the most potent, naturally occurring hallucinogen. This review surveys the current
state of knowledge regarding the pharmacokinetics and pharmacological properties of salvinorin A; special emphasis is
given to its potent psychotic activity. It also addresses the negative consequences of using Salvia divinorum products.

Słowa kluczowe: Salvia divinorum, salwinoryna A, „dopalacze”, omamy, receptory κ-opioidowe .
Key words: Salvia divinorum, salvinorin A, hallucinations, κ-opioid receptors

WSTĘP
Salvia divinorum jest wieloletnią byliną z rodziny
Labiatae (wargowe) o białych kwiatach z purpurowym
kielichem (rycina 1.). Ta rzadka roślina naturalnie występuje w zalesionych wąwozach gór Sierra Mazateca
(Sierra Madre), w stanie Oaxaca w południowym Meksyku. Poza środowiskiem naturalnym rozmnażana jest
na drodze wegetatywnej i hodowana w warunkach wysokiej temperatury i wilgotności (Sheffler i Roth, 2003).
Salvia divinorum należy do grupy roślin o działaniu
enteogennym i przez stulecia była stosowana przez
szamanów Indian Mazatec w celu doświadczania oma-

mów wykorzystywanych do przepowiadania przyszłości (stąd nazwa divinorum od angielskiego divination
– wróżenie), odczuwania boskich wizji, oraz leczenia
różnych dolegliwości, m.in. reumatyzmu, bólów głowy,
biegunki, lub tajemniczej panzón de barregoa – opuchlizny brzusznej wywołanej według wierzeń klątwą złego
czarnoksiężnika (Valdes i wsp., 1983; Schultes i wsp.,
2001; Sheffler i Roth, 2003). Roślina ma wiele potocznych nazw, m.in. „Boska szałwia”, „Czarodziejska mięta”, „Szałwia szamana”, „Szałwia wróżbity”, „Szałwia
meksykańska”, „Lady SD” (Valdes i wsp., 1983; Lange .
i wsp., 2008; http://www.sagewisdom.org). Polskim odpowiednikiem nazwy łacińskiej jest szałwia wieszcza.
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Rycina 1. Salvia divinorum. Eric Hunt. http://commons.
wikimedia.org

W ciągu ostatniej dekady obserwuje się szybko
postępujący wzrost zainteresowania S. divinorum
wśród młodych osób w różnych krajach świata, .
w tym Stanach Zjednoczonych i Europie. Popularność
szałwii wzrasta dzięki powszechnej dostępności
suszonych liści i wyciągów w internetowej sprzedaży
oraz coraz liczniejszej sieci sklepów z „dopalaczami”
(Giroud i wsp., 2000; Sheffler i Roth, 2003; Dennehy
i wsp., 2005; Gonzales i wsp., 2006; Pavarin, 2006;
EMCDDA, 2008; Hoover i wsp., 2008; Lange i wsp.,
2008, 2010; Schmidt i wsp., 2010). Salvia divinorum
jest najczęściej spotykanym „legalnym dopalaczem”,
reklamowanym przez sklepy internetowe z siedzibą
w Europie (EMCDDA, 2008; Schmidt i wsp., 2010).
Użytkowanie szałwii nadal pozostaje nieuregulowane
prawnie, jednak w niektórych krajach (Australii,
Belgii, Danii, Finlandii, Korei Południowej, Litwie,
Niemczech, Norwegii, Szwecji, Włoszech) i kilku
stanach USA (Missouri, Delaware, Kansas, Illinois,
Luizjanie, Maine, Północnej Dakocie, Oklahomie
Tennessee, Wirginii) roślina ta znajduje się w wykazie
środków kontrolowanych przez odpowiednie akty
prawne. W Polsce szałwia wieszcza była powszechnie
dostępna w legalnej sprzedaży do czasu wejścia .

Jolanta B. Zawilska, Jakub Wojcieszak, Paulina Kuna
w życie nowelizacji o przeciwdziałaniu narkomanii .
z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.63. poz. 520). Salvia
divinorum została wówczas wpisana do wykazu
środków odurzających klasy I-N, a skutkiem tej
zmiany było wycofanie rośliny i otrzymanych z niej
produktów z legalnego obrotu na terenie Polski.
Indianie Mazateca przyjmowali szałwię wieszczą
stosując jedną z dwóch tradycyjnych metod. Pierwszą
z nich było picie napoju przygotowanego z wody .
i dużej ilości świeżych liści. W drugiej powoli żuto
świeże liście, a zawarta w nich substancja czynna,
salwinoryna A, powoli wchłaniała się z błon śluzowych
jamy ustnej (Siebert, 1994). Obie metody są obecnie
rzadko stosowane ze względu bardzo ograniczoną
dostępność świeżych liści, a także czas i siłę działania
zawartej w nich salwinoryny A – substancji o działaniu
psychodysleptycznym. Około 93% współczesnych
użytkowników Salvia divinorum pali wysuszone
liście lub zagęszczony ekstrakt otrzymany z liści bądź
wykonuje inhalację z czystej substancji aktywnej
(Gonzalez i wsp 2006; Babu i wsp. 2008; Baggott .
i wsp. 2010). Około 2/3 ankietowanych osób przyznało,
że paliło preparaty „wzmocnione”, o zwiększonej (5, 10
lub 20 razy) zawartości salwinoryny A (Jermain i Evans,
2009; Baggott i wsp., 2010). Przed nowelizacją ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, na polskim rynku
dostępne były głównie ekstrakty i liście wzmocnione
ekstraktem, o mocy od kilku do kilkudziesięciu razy
większej niż czysty wysuszony surowiec roślinny.

BUDOWA CHEMICZNA I MOLEKULARNY
MECHANIZM DZIAŁANIA SALWINORYNY A
Podstawową substancją psychoaktywną, obecną
w Salvia divinorum, jest salwinoryna A (diwinoryna
A). Spośród wszystkich odmian szałwii tylko Salvia
divinorum zawiera salwinorynę A. Zawartość
salwinoryny A w liściach szałwii wieszczej wynosi
0,87-3,70 mg na 1 g suchej masy surowca (Gruber
i wsp., 1999; Tsujikawa i wsp., 2008). Salwinorynę A
można wykrywać w materiale roślinnym przy pomocy
cienkowarstwowej chromatografii cieczowej lub
chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią
masową (Jermain i Evans, 2009), a w płynach
ustrojowych człowieka – wykorzystując chromatogra- .
fię cieczową lub chromatografię gazową ze
spektrometrią masową (Pichini i wsp., 2005; Schmidt
i wsp., 2005a; McDonough i wsp., 2008).
Na początku lat 80. XX wieku dwa niezależne
zespoły badawcze opisały strukturę chemiczną
salwinoryny A (Ortega i wsp., 1982; Valdes i wsp.,
1984). Jest to związek diterpenowy, zawierający w swej
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Rycina 2. Budowa chemiczna salwinoryny A

strukturze układ trzech skondensowanych pierścieni,
oraz jeden pierścień furanowy i dwa ugrupowania
estrowe (rycina 2.). Budowa chemiczna salwinoryny
A wyróżnia ją od innych substancji psychoaktywnych:
jest to jedyny znany dotychczas niealkaloidowy
związek o działaniu halucynogennym, oraz pierwszy
zidentyfikowany naturalnie występujący agonista
receptorów κ-opioidowych, który nie posiada w swojej
cząsteczce atomu azotu (Valdes, 1994; Roth i wsp.,
2002; Chavkin i wsp., 2004; Lee i wsp., 2005; Munro
i wsp., 2005; Votherms i wsp., 2006).
Badania in vitro i in vivo wykazały, że salwinoryna A .
jest silnym, selektywnym agonistą receptorów opioido- .
wych typu κ (KOR) (Roth i wsp., 2002; Chavkin .
i wsp., 2004; Nemeth i wsp., 2010). Powinowactwo
salwinoryny A do receptorów KOR jest porównywalne
z powinowactwem syntetycznych agonistów tych
receptorów: związków U69593 i U50488 (Roth i wsp.,
2002; Butelman i wsp., 2004; Chavkin i wsp, 2004; Yan
i wsp., 2004; Butelman i wsp., 2009). Salwinoryna A
nie wiąże się z receptorami serotoninowymi (5-HT1A, .
5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT3, .
5-HT5a, 5-HT6, 5-HT7), dopaminowymi (D1, D2, D3, D4,
D5), muskarynowymi (M1, M2, M3, M4, M5), opioidowymi
typu µ, δ i ORL-1; sigma typu σ1 i σ2; adrenergicznymi
(α1, α2, β2), oraz CB1-kannabinoidowymi (Chavkin
i wsp., 2004). Szczególną uwagę zwraca brak
powinowactwa salwinoryny A do receptorów 5-HT2A,
będących punktem uchwytu dla działania substancji
psychomimetycznych, w tym m.in.  LSD, psylocybiny .
i N,N-dimetylotryptaminy (Chavkin i wsp., 2004).
Receptory opioidowe: µ (MOR), δ (DOR) i κ
(KOR), należą do nadrodziny receptorów sprzężonych z białkami G. Łańcuch białka receptorowego
siedmiokrotnie przekracza błonę komórkową tworząc
w jej obrębie domeny transbłonowe (TM), które są
naprzemiennie połączone pętlami wewnątrz- i ze-
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wnątrzkomórkowymi. Koniec łańcucha z grupą karboksylową znajduje się w cytozolu, a grupą aminową – na zewnątrz komórki. Pobudzenie receptorów
opioidowych, współdziałających głównie z białkami
Gi i Go, powoduje zahamowanie aktywności cyklazy
adenylanowej, otwarcie kanałów potasowych oraz
zamknięcie regulowanych napięciem kanałów wapniowych typu N, P, Q, R (Przewłocka i Przewłocki,
2003). Endogennymi agonistami receptorów KOR są
dynorfiny. U ludzi receptory κ-opioidowe występują
głównie w ośrodkowym układzie nerwowym. Dużą
gęstość KOR stwierdzono w korze przedczołowej, .
w brzusznej i grzbietowej części prążkowia, w bocznej
części podwzgórza oraz w rdzeniu kręgowym (Peckys
and Landwehrmeyer, 1999). Pobudzenie receptorów
κ-opioidowych wywołuje dysforię, a obniżony nastrój
jest silnym czynnikiem o charakterze prodepresyjnym
(Bruchas i wsp., 2010). W terapii bólu wykorzystuje
się właściwości antynocyceptywne agonistów KOR,
dla których miejscem działania są receptory zlokalizowane w rdzeniu kręgowym (Zöllner i Stein, 2007).
Kluczową rolę w zdolności salwinoryny A do pobudzania receptorów KOR odgrywa obecność grupy
estrowej w pozycji C4 oraz pierścienia furanowego
w C12. Uwodornienie furanu czterdziestokrotnie
zmniejsza powinowactwo związku do KOR, natomiast
hydroliza ugrupowania estrowego do alkoholu powoduje zmianę profilu działania z agonistycznego na antagonistyczny. Duże znaczenie dla właściwości biologicznych salwinoryny A ma ponadto obecność grupy
acetylowej w pozycji C2. Próby zastąpienia tej grupy
podstawnikami o innych rozmiarach i elektrofilowości na ogół prowadziły do drastycznego zmniejszenia
powinowactwa i aktywności wewnętrznej salwinoryny A. Wyjątkiem była grupa metoksymetylowa, której
obecność w tym miejscu siedmiokrotnie zwiększyła aktywność wewnętrzną związku. Wprowadzenie .
w pozycji C2 grupy benzoesowej skutkowało otrzymaniem agonisty MOR, podczas gdy 2-epi-salwinoryna
A jest słabym antagonistą DOR. Hydroliza wiązania estrowego w pozycji C2 prowadzi do otrzymania
nieaktywnej biologicznie pochodnej, salwinoryny B. .
W oparciu o powyższe dane można przypuszczać, że
podstawnik w pozycji C2 decyduje o powinowactwie
związku względem różnych klas receptorów opioidowych (Yan i Roth, 2004; Munro i wsp., 2005; Vortherms i Roth, 2006).
Salwinoryna A wiąże się z białkiem receptora KOR
w trzech miejscach. Pierścień furanowy salwinoryny
wytwarza wiązania wodorowe z Tyr119 znajdującą
się w drugiej domenie transbłonowej (TM2)
oraz z Tyr320 obecną w TM7 receptora. Trzecim
miejscem interakcji z receptorem jest oddziaływanie
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hydrofobowe pomiędzy grupą 2-acetoksy salwinoryny
A i Tyr313 znajdującą się w TM7 (Roth i wsp., 2002;
Yan i wsp., 2005; Vortherms i Roth, 2006).
Liście szałwii wieszczej oprócz salwinoryny A zawierają szereg związków diterpenowych o zbliżonej
budowie, występują one jednak w znacznie mniejszych stężeniach. Pochodne te podzielono na salwinoryny (B, C, D, E, F, G), diwinatoryny (A, B, C,
D, E) oraz salwinicyny A i B (Shirota i wsp., 2006;
Vortherms i Roth, 2006; Jermain i Evans, 2009).
Spośród wymienionych związków, salwinoryna B,
która prawdopodobnie jest metabolitem salwinoryny
A, występuje w roślinie w największej ilości (Schmidt .
i wsp., 2005b). Badania farmakologiczne pochodnych
związków diterpenowych obecnych w liściach Salvia
divinorum wykazały, że jedynie salwinoryna G i diwinatoryna D wykazują słabe właściwości agonistyczne
względem KOR. Co więcej, udało się ustalić, że salwinicyna A jest częściowym agonistą KOR, podczas gdy
salwinicyna B działa słabo antagonistycznie na MOR.
W oparciu o powyższe wyniki przypuszcza się, że modyfikacja chemiczna cząsteczki salwinoryny A może
doprowadzić do uzyskania selektywnych agonistów .
i antagonistów poszczególnych typów receptorów
opioidowych (Votherms i Roth, 2006).
Pobudzenie przez salwinorynę A presynaptycznych receptorów κ-opioidowych nasilało uwalnianie noradrenaliny z hipokampa myszy stymulowane
przez czynniki depolaryzujące błonę komórkową, .
a hamowało uwalnianie serotoniny z hipokampa .
i prążkowia oraz dopaminy z prążkowia i kory przedczołowej (Grilli i wsp., 2009).
Z charakterystycznych zaburzeń myślenia wywoływanych przez salwinorynę A oraz rozmieszczenia w mózgu miejsc wiążących ten związek można
wnioskować o dodatkowych, poza aktywacją receptorów KOR, mechanizmach działania salwinoryny A.
Stosując technikę pozytronowej tomografii emisyjnej
(PET) wykazano, że rozmieszczenie [11C]salwinoryny
A w mózgu pawianów nie korelowało z gęstością receptorów opioidowych κ. Ponadto, podanie zwierzętom naloksonu, antagonisty receptorów opioidowych,
nie wywierało istotnego wpływu na stopień i rozkład
wiązania [11C]salwinoryny A w mózgu (Hooker i wsp.,
2008). Hooker i wsp. (2009) wykorzystując technikę PET do oceny zmian w wychwycie 2-[18F]-fluoro-2-deoksy-D-glukozy (18FDG) analizowali wpływ
salwinoryny A na metabolizm mózgu u swobodnie
poruszających się szczurów. Wyniki tych badań pokazały zwiększenie aktywności metabolicznej zarówno .
w strukturach mózgowych o dużej gęstości receptorów KOR (np. substancja szara okołowodociągowa,
prążek końcowy, robak móżdżku), jak i w obszarach,
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w których receptorów KOR jest bardzo mało lub nie
ma ich wcale: podwzgórze, kora czołowa, kora słuchowa, kora sensoryczna, gałka blada, prawe grzbietowe jądra kolankowate. Salwinoryna A zmniejszała
aktywność metaboliczną w kompleksie jądro ogoniaste-skorupa, wzgórku górnym, hipokampie i środkowej części pnia mózgu. Powyższe obserwacje stanowią kolejny dowód na to, ze salwinoryna A działa nie
tylko poprzez pobudzenie receptorów KOR.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOKINETYCZNE
SALWINORYNY A
Salwinoryna A bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego. W przypadku żucia świeżych liści
działania psychoaktywne związku zwykle pojawiają
się po kilkunastu minutach, ulegają nasileniu w ciągu kolejnych 30 min; na tym poziomie utrzymują się
przez 30-60 min, a następnie zanikają w czasie 3060 min (Siebert, 2005). Nalewka z Salvia divinorum
trzymana w ustach działa po 10-15 min, a szybko narastające objawy psychiczne utrzymują się przez 2040 min (González i wsp., 2006; Imanshahidi i Hosseinzadeh, 2006; Baggott i wsp., 2010). Podana drogą
inhalacyjną, a jest to najczęściej stosowana metoda
zażywania preparatów Salvia divinorum (González .
i wsp., 2006; Vohra i wsp., 2009; Baggott i wsp.,
2010), salwinoryna A działa bardzo szybko (po kilkudziesięciu sekundach), ale krótko – do kilkunastu minut (González i wsp., 2006; Baggott i wsp., 2010).
W badaniach wstępnych nad parametrami farmakokinetycznymi salwinoryny A, którą podano dożylnie rezusom, stwierdzono szybką eliminację związku
z krwi: t1/2 dla samców 38 min, a dla samic – 80 min.
Wartości pola pod krzywą (AUC) czas-stężenie związku we krwi wynosiły: samce – 572 ng min/ml; samice – 1087 ng min/ml (Schmidt i wsp., 2005b). Także
u szczurów (podanie dootrzewnowe) salwinoryna A
szybko wchłaniała się (tmax 10-15 min) i ulegała szybkiej eliminacji (t1/2 75 min); okres półtrwania związku w mózgu wynosił 36 min (Teksin i wsp., 2009).
Z badań przeprowadzonych na pawianach wynika,
że szybko występujący efekt działania salwinoryny A
jest konsekwencją gwałtownego przenikania związku
przez barierę krew–mózg (Hooker i wsp., 2008). Po
dożylnym wstrzyknięciu [11C]salwinoryny A w czasie
40 sekund do mózgu dotarło 3,3% podanej dawki.
Dla porównania, [11C]kokaina podana dożylnie osiąga
maksymalne stężenie w mózgu po 5-6 minutach (Volkow i wsp., 1987). Okres biologicznego półtrwania .
w mózgu okazał się bardzo krótki – 8 minut, co koreluje z czasem utrzymywania się efektów psychicz-
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nych związku. Po 30 minutach we krwi wykrywalne
jest jedynie ¼ stężenia maksymalnego salwinoryny A.
Obecność [11C]salwinoryny A najdłużej utrzymywała
się w rdzeniu kręgowym, górnych drogach oddechowych i śliniankach. Występowanie salwinoryny A zaobserwowano w całym mózgu, przy czym największe
stężenia stwierdzono w móżdżku (strukturze, która
uczestniczy w integracji bodźców sensorycznych .
i kontroli aktywności motorycznej) i korze wzrokowej
(Hooker i wsp., 2008). Metabolizm salwinoryny A zachodzi w wątrobie, prawdopodobnie przy udziale izoform cytochromu P450: CYP2D6, CYP1A1, CYP2E1
i CYP2C18 (Teksin i wsp., 2009). Metabolity hydrofilowe związku są wydalanie przez nerki, a metabolity
hydrofobowe wraz z żółcią (Hooker i wsp., 2008).

zbliżone do działań ketaminy; w przypadku obu związków prawdopodobnie wynikały one z pobudzenia receptorów opioidowych κ (Nemeth i wsp., 2010).
W badaniach przeprowadzonych na rezusach
wykazano, że salwinoryna A wstrzyknięta dożylnie
działa sedatywnie. Efekt nasenny występował szybko
i utrzymywał się stosunkowo krótko, odpowiednio 5
i 15 minut dla dawek 0,032 i 0,1 mg/kg masy ciała.
Działanie sedatywne salwinoryny A było podobne do
efektu wywieranego przez związek U69593 (wysoce
selektywnego agonistę receptorów κ), ale odmienne
od działania ketaminy – antagonisty receptorów
glutaminianergicznych typu NMDA Nalmefan,
antagonista receptorów opioidowych, znosił nasenne
działanie salwinoryny A (Butelman i wsp., 2009).

WPŁYW SALWINORYNY A NA ZACHOWANIE
ZWIERZĄT

DZIAŁANIA SALWINORYNY A U LUDZI

U myszy salwinoryna A powoduje zaburzenia koordynacji ruchowej, zmniejszenie aktywności lokomotorycznej, hipotermię oraz warunkowaną awersję
miejsca (Fantegrossi i wsp., 2005; Zhang i wsp., 2005;
Ansonoff i wsp., 2006). Ponadto związek ten wywiera szybkie, ale krótkotrwałe, działanie przeciwbólowe
(Ansonoff i wsp., 2006; John i wsp., 2006; McCurdy
i wsp., 2006; Vortherms and Roth, 2006). Powyższe
działania salwinoryny A są wynikiem pobudzenia receptorów KOR, albowiem były znamiennie osłabiane
przez antagonistę κ-opioidowego, nor-binaltorfiminę.
Ponadto, u myszy pozbawionych genu kodującego receptory KOR (KOR-1 knock-out) salwinoryna A nie
działała przeciwbólowo i nie wywoływała obniżenia
temperatury ciała (Ansonoff i wsp., 2006).
W testach wymuszonego pływania (forced swim
test) i samostymulacji wewnątrzczaszkowej (intracranial self-stimulation), przeprowadzonych na szczurach, salwinoryna A wywoływała zachowania depresyjne (Carlezon i wsp., 2006; Ebner i wsp., 2010). .
W badaniach tych zaobserwowano ponadto, że związek zmniejszał zewnątrzkomórkowe stężenie dopaminy w jądrze półleżącym przegrody (kluczowym anatomicznym elemencie układu nagrody), efekt wiązany
z awersją i dysforią, nie wpływając na stężenia serotoniny (Carlezon i wsp., 2006; Ebner i wsp., 2010).
W testach behawioralnych wykorzystywanych do
oceny potencjalnego działania dysocjacyjnego związków, salwinoryna A powodowała znaczne upośledzenie wykonywania zadań wymagających koncentracji, .
w tym omijanie etapów testu, zmniejszenie motywacji
do wykonania zadania, oraz wydłużenie czasu latencji prawidłowych odpowiedzi. Efekty salwinoryny były

Tylko pojedyncze prace naukowe opisują efekty
działania salwinoryny A u ludzi. Salvia divinorum
wywołuje przede wszystkim zaburzenia psychiczne .
i objawy neurologiczne, a także zaburzenia ze strony
układu krążenia, układu oddechowego i pokarmowego
(González i wsp., 2006; Vohra i wsp., 2009; Baggott .
i wsp., 2010). Tabela 1. podaje najczęściej występujące
objawy działania szałwii wieszczej. Z reguły utrzymują
się one przez okres od kilku do kilkudziesięciu minut
po przyjęciu salwinoryny drogą inhalacyjną (González .
i wsp., 2006; Vohra i wsp., 2009; Baggott i wsp., 2010;
http://www.sagewisdom.org), przy czym co czwarta
osoba opisywała subiektywną poprawę nastroju
trwającą ponad dobę (Baggott i wsp., 2010).
Salwinoryna A uważana jest za najsilniejszy znany
dotychczas związek halucynogenny pochodzenia
naturalnego. Przyjęcie drogą inhalacyjną 200-500
µg oczyszczonej salwinoryny A wywołuje omamy
podobne w swojej naturze do tych obserwowanych
po spożyciu świeżych liści Salvia divinorum. Biorąc
pod uwagę fakt, że dawka 200 µg salwinoryny A
wywiera efektywne działanie u ludzi, a maksymalne
stężenie w mózgu to jedynie około 3% podanej dawki,
można przyjąć, że zaburzenia myślenia powoduje
obecność w mózgu około 10 µg tego związku. Dawka
efektywna salwinoryny A u ludzi jest podobna do
dawek syntetycznych związków halucynogennych:
dietylamidu kwasu lizergowego (LSD) i 4-bromo-2,5dimetoksyfenyloizopropyloaminy (Vortherms i Roth,
2006). Omamy spowodowane salwinoryną A wydają
się być odmienne od tych wywoływanych przez inne
związki psychodeliczne. Użytkownicy szałwii wieszczej
zwykle opisują swoje doświadczenia stwierdzeniem, że
wchodzą w inną rzeczywistość, a ich umysł oddziela
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Tabela 1. Najczęściej opisywane objawy działania Salvia divinorum
Objaw

Częstotliwość występowania
(% osób używających S. divinorum)

Odczucie wnikania w swoje wnętrze

47

Poprawa nastroju

45

Uspokojenie, wyciszenie

42

Odczucie zlewania się ze wszechświatem lub przyrodą

40

Utrata poczucia rzeczywistości

32

Niestabilność emocjonalna

32

Intensywne poty

28

Odczucie zimna lub gorąca

25

Gonitwa myśli

23

Wzrost pewności siebie

22

Zawroty głowy

19

Ospałość

19

Brak koordynacji

18

Odczucie bycia inną osobą lub przedmiotem

14

Kołatanie serca

13

Niepokojenie przez hałas

12

Zaburzenia koncentracji

12

Ziewanie

12

Niepokój

9

Zaburzenia snu

8

Dreszcze lub gęsia skórka

7

Zwiększona diureza

6

Odczucie utraty związków ze wszechświatem lub przyrodą

5

Drażliwość

5

Pogorszenie nastroju

4

Zmniejszenie pewności siebie

2

Nudności

2

Wg Baggott i wsp., 2010. W badaniu ankietowym respondenci mogli zaznaczać więcej niż jeden objaw.

się od ciała. Bardzo często doświadczają zaburzeń
postrzegania czasu i przestrzeni, odnoszą wrażenie,
że głęboko wnikają w swoje wnętrze lub zlewają się
z różnymi obiektami (Siebers, 1994; Valdes, 1994;
Turner, 1996; Yan i Roth, 2004; Bücheler i wsp.,
2005; Dennehy i wsp., 2005; González i wsp., 2006;
Albertson i Grubas, 2009; Vohra i wsp., 2009; Baggott
i wsp., 2010; http://www.sagewisdom.org).
Należy pokreślić, że działania psychoaktywne
salwinoryny A wykazują bardzo duże zróżnicowanie
osobnicze. U większości osób związek ten wywołuje
poprawę nastroju a nawet euforię. W anonimowym
badaniu ankietowym prawie 40% respondentów oceniało
działanie Salvia divinorum jako wyjątkowe, którego
nie można porównać z efektami innych związków
psychoaktywnych; dla 18% było ono podobne do efektów

związków halucynogennych działających poprzez układ
serotoninergiczny (Baggett i wsp., 2010). Opisywano
też rzadkie przypadki dysforii i panicznego lęku, którym
towarzyszyły myśli samobójcze (González i wsp., 2006;
Albertson i Grubas, 2009; Vohra i wsp., 2009; www.
sagewisdom.org). W zależności od zastosowanej dawki,
możemy spotkać się z sześcioma poziomami działania
salwinoryny A (http://www.sagewisdom.org):
Łagodne zmiany zachowania – odczuwanie zrelaksowania, uczucia lekkości, euforii, doznań mistycznych, zwiększenia percepcji zmysłów.
Zaburzenia percepcji: nasilenie odbioru kolorów,
kształtów, dźwięków; przestrzeń może być odbierana
jako „głębsza” lub „płytsza”. Występuje doznawanie
ściskania, rozciągania lub szarpania. Na tym poziomie myślenie staje się mniej logiczne, zostaje zabu-

Salwinoryna A: działania farmakologiczne, konsekwencje kliniczne
rzona pamięć krótkotrwała i pojawia się trudny do
opanowania śmiech. U osób wielokrotnie stosujących
Salvia divinorum może z czasem dojść do zaprzestania występowania tego objawu.
Przy zamkniętych oczach występują bardzo charakterystyczne omamy wzrokowe: ostre, żywe kolory;
wzory geometryczne, fraktale, neonowe wizje obiektów bądź obrazów, często dwuwymiarowe (rycina 3.).
Występują synestezje; wrażenia zmysłowe mogą być
odbierane przez mózg jako emocje.
Rycina 3. Zobrazowane omamy wzrokowe po szałwii
wieszcza

http://i168.photobucket.com/albums/u185/a_n_i_m_a_1/
toolfire-1

Pojawiają się żywe omamy wzrokowe będące obrazami trójwymiarowymi naśladującymi rzeczywistość;
przypominają one podróże do innych lądów, wymiarów czasoprzestrzennych. Może wystąpić uczucie
stanu odrealnienia, odłączenie ciała od umysłu, utrata samoświadomości (depersonalizacja), oraz omamy
słuchowe.
Dochodzi do całkowitej utraty poczucia rzeczywistości i złudzenia łączenia się z różnymi obiektami surrealitycznymi, w tym z bogiem lub kosmosem, .
a także odczuwanie stawania się dziwnymi przedmiotami. Świat realny zlewa się ze światem z wizji boskiej
szałwii. Na tym poziomie może pojawić się związany .
z uczuciem odrealnienia paniczny strach przed
ewentualnym brakiem możliwości powrotu do świata
rzeczywistego.
Pojawiają się efekty amnestyczne i następuje utrata świadomości. W konsekwencji dochodzi do urazów
ciała, tym groźniejszych, że osoba będąca pod wpływem salwinoryny A ma bardzo zmniejszone odczuwanie bólu.
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W oparciu o subiektywne odczucia opisywane
przez osoby, które używały Salvia divinorum, można
sądzić, że najczęściej osiągane są poziomy 1-3, a bardzo rzadko 6 (http://www.sagewisdom.org).

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM SALVIA DIVINORUM
W ciągu ostatniej dekady obserwuje się niepokojąco szybko narastający wzrost zainteresowania
Salvia divinorum (Pavarin, 2006; González i wsp.,
2006; EMCDDA, 2008; Lange i wsp., 2008; NIDA,
2009; Vohra i wsp., 2009; Schmidt i wsp., 2010). Raport National Institute on Drug Abuse USA z 2009 r. .
(http://www.drugsabuse.gov) podaje, że 5,7% uczniów klas 8-12 w ciągu ostatniego roku stosowało
szałwię wieszczą. Opublikowane w 2008 r. wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 1571
wśród amerykańskich studentów w wieku około 22
lat wykazały, że 4,4% z nich zażywało szałwię wieszczą w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dla porównania
5,5% stosowało ekstazy, 7,1% kokainę i 35% marihuanę. Wśród użytkowników szałwii dominowali
mężczyźni mieszkający na terenie miasteczka uniwersyteckiego, nadużywający alkoholu oraz stosujący inne środki psychoaktywne (Lange i wsp., 2008).
Vohra i wsp. (2009) w swoich badaniach podkreślali
częste łączenie szałwii wieszczej z innymi związkami odurzającymi – głównie alkoholem i marihuaną,
oraz pochodnymi amfetaminy. Także sprawozdanie
roczne European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction (EMCDDA), dotyczące problemów
narkotykowych w Europie (EMCDDA, 2008), zwraca
uwagę na fakt stosowania mieszanek środków psychoaktywnych zawierających różnorodne związki, .
w tym preparaty Salvia divinorum. Prognozy zakładają, że w ciągu najbliższych kilku lat stosowanie szałwii
wieszczej może osiągnąć poziom porównywalny z innymi związkami halucynogennymi, np. fencyklidyną,
3,4,-metylenodioksymetamfetaminą (MDMA), lub
LSD (Bagott i wsp., 2004; Cole i wsp., 2008).
Wyniki anonimowych badań ankietowych jako
główne powody sięgnięcia po Salvia divinorum wymieniają: chęć zbadania odmiennych stanów świadomości (86,2%), ciekawość (76,6%), pragnienie
doświadczenia duchowych lub mistycznych przeżyć
(74%), pogoń za rozwojem wewnętrznym, lepszym
poznaniem swojej osobowości (69,2%), kontemplację
lub medytację (52,0%), zrelaksowanie się, przyjemne
odczucia (35,6%); 11% osób stosowało szałwię w celu
ułatwienia rozwiązywania swoich problemów psychologicznych. 80% respondentów twierdziło, że w przy-
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szłości będzie sięgało po preparaty z Salvia divinorum. Osoby, które deklarowały, że nie będą używały
szałwii wieszczej, jako główny powód podawały przede wszystkim niezadowolenie z jej działania (Baggott
i wsp., 2010).
Niewiele wiadomo na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem szałwii wieszczej.
Przypuszcza się, że preparaty Salvia divinorum są
stosunkowo mało toksyczne. Retrospektywna analiza zatruć zarejestrowanych w Kalifornii w latach
1998-2008 wykazała 37 przypadków związanych .
z używaniem szałwii wieszczej, z których połowa była
wyłącznie wynikiem działania salwinoryny A (Vohra .
i wsp., 2009). Zarejestrowane objawy były typowe dla
działania związku halucynogennego (pobudzenie,
dezorientacja); w dwóch przypadkach dodatkowo
wystąpiły powikłania ze strony układu krążenia: tachykardia oraz tachykardia, której towarzyszył wzrost
ciśnienia tętniczego (Vohra i wsp., 2009). Dotychczas opisano trzy kazuistyczne przypadki powikłań
po Salvia divinorum. Pierwszy dotyczył 15-letniego
chłopca, u którego objawy pobudzenia, paranoi i déja
vu utrzymywały się przez kilka dni po zażyciu Salvia
divinorum (Singh, 2007). Trudno jest jednakże określić, czy w/w zaburzenia psychiczne były powikłaniem
szałwii wieszczej, ponieważ na kilka godzin przed ich
wystąpieniem chłopiec palił marihuanę. W drugim
przypadku u młodej kobiety po wypaleniu marihuany, do której bez jej wiedzy dodano szałwię wieszczą,
wystąpiły ostre objawy psychozy (Paulzen i Grunder,
2008). W trzecim, u 21-letniego mężczyzny w krótkim
czasie po wypaleniu szałwii wystąpił (po raz pierwszy w życiu) napad szału. U pacjenta rozwinęła się
pełnoobjawowa psychoza schizofreniczna (Przekop
i Lee, 2009). W mediach odnotowano samobójstwo
17-letniej osoby ze stanu Delaware w USA. Rodzice
chłopca twierdzili, że samobójstwo było spowodowane
przyjmowaniem szałwii wieszczej i zażądali odszkodowania od sprzedawcy, jednak niezależni eksperci uznali, że niemożliwe jest potwierdzenie tej tezy
(USA Today, 2006).
Uważa się, że głównym zagrożeniem wynikającym
z używania Salvia divinorum jest możliwość doświadczenia tzw. „złej podróży” (Turner, 1996; Baggott .
i wsp., 2004, 2010; http://www.sagewisdom.com),
którą mogą zapoczątkować zmiany bodźców słuchowych lub wzrokowych (głównie światło) w otoczeniu
osoby zażywającej szałwię. Niektóre osoby porównują
wizje, jakich doświadczyły po zażyciu szałwii, do kosz-
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marnych snów, a uczucie przerażenia towarzyszyło im
przez kilka – kilkanaście minut po odzyskaniu pełnej
świadomości (http://www.sagewisdom.org). Pojawiające się pod wpływem salwinoryny A napady agresji
mogą stanowić zagrożenie zarówno dla użytkownika
szałwi, jak i osób znajdujących się w jego otoczeniu,
a zażycie dodatkowo alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych, co jest bardzo częstym zjawiskiem,
może doprowadzić do niekontrolowanych zachowań
(Vohra i wsp., 2009). Mimo że upośledzenie koordynacji ruchowej, zmiany funkcji poznawczych i zaburzenia emocjonalne wywołane przez salwinorynę A są
bardzo silne, krótki czas ich występowania sprawia,
iż ryzyko urazu, zniszczenia mienia lub konfliktu interpersonalnego jest mniejsze niż w przypadku większości substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu
etylowego (Lange i wsp., 2010).
Na zakończenie chcemy zwrócić uwagę na fakt,
że swoją popularność Salvia divinorum zawdzięcza
w bardzo dużym stopniu Internetowi. To za
pośrednictwem Internetu większość osób nabywa
preparaty szałwii: sadzonki, świeże i suche liście,
ekstrakty (Halpen i Pope, 2001; Butelman i wsp.,
2004; Halpern, 2004; González i wsp., 2006; Singh,
2007, Hoover i wsp., 2008). Ponadto, to właśnie
Internet jest głównym źródłem, często fałszywych,
informacji na temat Salvia divinorum (EMCDDA,
2008; Hoover i wsp., 2008). Szałwia wieszcza jest
promowana jako bezpieczna i legalna alternatywa
dla
zakazanych
związków
halucynogennych,
np.  kannabinoidów i meskaliny, lub narkotyków
opioidowych. Potencjalnych użytkowników szałwii
wieszczej zachęcają informacje o jej unikalnym
psychoaktywnym działaniu (Turner, 1996; Baggott
i wsp., 2004; González i wsp., 2006; EMCDDA,
2008; Hoover i wsp., 2008; Schmidt i wsp., 2010).
W świetle powyższych danych jednych z kluczowym
elementów działań profilaktycznych mających na celu
ograniczenie stosowania szałwii wieszczej powinna
być z jednej strony kampania edukacyjna adresowana
do m.in. młodzieży, studentów, rodziców, pedagogów
i grup zawodowych zajmujących się promocją
zdrowia, a z drugiej – w odniesieniu do nastolatków
– kontrolowany dostęp do stron internetowych
promujących Salvia divinorum.
Praca finansowana przez Uniwersytet Medyczny
w Łodzi (503-3011-1).
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Streszczenie
Praca stanowi przegląd współczesnych badań klinicznych i doświadczalnych, poświęconych bezpieczeństwu i skuteczności leczenia cerebrolizyną (cere) w psychiatrii i neurologii. Cere jest koncentratem białek i aminokwasów pochodzenia
zwierzęcego, który znajduje zastosowanie w leczeniu chorych z zespołami organicznymi, metabolicznymi i neurodegeneracyjnymi mózgu. Wykazuje działanie neurotroficzne, wynikające z jej właściwości neuroprotekcyjnych i neuroregeneracyjnych. Przedstawione badania kliniczne dotyczą otępienia w chorobie Alzheimera (Alzheimer Disease, AD), otępienia naczyniowego (Vascular Dementia, VaD), udaru niedokrwiennego mózgu, urazowego uszkodzenia mózgu (Traumatic Brain
Injury, TBI) oraz dwóch badań opisujących mało liczne grupy chorych z zespołem Aspergera, dziecięcym autyzmem oraz
postępującym porażeniem nadjądrowym. Przedstawione badania doświadczalne dostarczają danych na temat możliwych
mechanizmów działania leku.
Summary
This is to review current clinical and experimental studies giving data about safety and efficacy of cerebrolysin (cere)
in the therapy of mental and neurological disorders. Cere is a mixture of peptides and aminoacids of animal origin, which
is used in the therapy of organic, metabolic and neurodegenerative brain diseases. Cere shows neurotrophic activity, which
results from it’s neuroprotective and neuroregenerative effects. Presented clinical studies concern Alzheimer disease
(AD), vascular dementia (VaD), stroke, traumatic brain injury (TBI), and two studies containing small groups of patients
with Asperger syndrome, childhood autism and progressive supranuclear palsy. Here presented experimental studies suggest possible mechanisms of the drug’s action.

Słowa kluczowe: cerebrolizyna, skuteczność, bezpieczeństwo .
Key words: cerebrolysin, efficacy, safety

WSTĘP
Cerebrolizyna (cere) wydaje się być jednym .
z bardziej dyskusyjnych leków, zarejestrowanych do
leczenia w psychiatrii i neurologii. Dotąd nie oceniono w sposób bezpośredni farmakokinetyki leku, .
a jego skład nie został zupełnie poznany. Wyniki wie-

lu badań doświadczalnych i klinicznych są jednak
zachęcające i nie pozwalają w codziennej praktyce
klinicznej przejść obok tego leku zupełnie obojętnie.
Cere znajduje zastosowanie w leczeniu chorych z zespołami organicznymi, metabolicznymi i neurodegeneracyjnymi mózgu, zwłaszcza chorobą Alzheimera
(Alzheimer Disease, AD), powikłaniami udarowymi,
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urazami mózgowo-czaszkowymi i pooperacyjnymi
oraz stłuczeniami lub wstrząśnieniami mózgu.
Cere jest bezlipidową mieszaniną wolnych aminokwasów (75%) i peptydów o niskiej masie cząsteczkowej (25%) (Hartbauer i wsp., 2001), otrzymywanych drogą enzymatycznej proteolizy z mózgu świni.
Co do składu leku, producent informuje jedynie, że .
1 ml roztworu zawiera 215,2 mg mieszaniny peptydów
oraz substancje pomocnicze w postaci wodorotlenku
sodu i wody do wstrzykiwań (http://cere.pl/dla-lekarzy/charakterystyka-produktu/). Jak wynika z analizowanego piśmiennictwa, cere zawiera również magnez,
fosfor, potas i selen (Gromova i wsp., 1998). W większości przeprowadzanych badań, oceniane jest bezpieczeństwo i skuteczność leczenia cere w jej pełnym
składzie. Istnieje kilka badań, w których zastosowano pochodne frakcji peptydowych cere: EO21 (Eder .
i wsp., 2001) i N–PEP–12 (Alvarez i wsp., 2005; Crook i wsp., 2005). Cere stanowi roztwór do wstrzykiwań .
i infuzji, aczkolwiek frakcja N-PEP-12 podana doustnie, również przechodzi przez barierę krew-mózg
(Crook i wsp., 2005). Frakcji N-PEP-12 przypisuje się
mniejszą wartość terapetyczną w zakresie zaburzeń
funkcji poznawczych niż cere w jej pełnym składzie
(Crook i wsp., 2005). EO21 jest sporządzoną na potrzeby badań doświadczalnych cere, w której czterokrotnie zwiększono stężenie frakcji peptydowych
(Eder i wsp., 2001). W badaniu Edera i wsp. (2001)
cere i EO21 różniły się wpływem na rozmieszczenie
podjednostki 1 receptora glutaminowego (GluR1) .
w poszczególnych regionach hipokampa, co uzasadniono prawdopodobnymi zmianami właściwości peptydów EO21, powstałymi w czasie ich produkcji.
Nie udało się w sposób bezpośredni ocenić farmakokinetyki leku. Wnioskuje się o niej pośrednio, na
podstawie właściwości farmakodynamicznych cere.
W badaniach in vivo zarówno podanie obwodowe, jak
i do komór mózgu wywiera taki sam efekt farmakodynamiczny, co pośrednio wskazuje na zdolność przechodzenia składników leku przez barierę krew-mózg
(Gschanes i wsp., 1997; http://cere.pl/dla-lekarzy/
charakterystyka-produktu/). 
Czas na wdrożenie efektywnej terapii w organicznych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego jest ograniczony. Za przykład może posłużyć udar
niedokrwienny mózgu, w którym potwierdzoną skuteczność terapeutyczną ma leczenie trombolityczne
wdrożone jedynie w pierwszych 3 godzinach od wystąpienia ostrych objawów (Baker, 2005). Niestety po
wykluczeniu przeciwwskazań, korzystać z niego może
tylko 5-10% chorych (Grotta i wsp., 2001; Shellinger .
i wsp., 2004; Wardlaw i wsp., 2003), a dodatkowo nie
u wszystkich udaje się osiągnąć reperfuzję. Śmierć

komórek nerwowych postępuje jeszcze przez dni, .
a nawet tygodnie od początku udaru. Poszukuje się
zatem leków zdolnych ograniczać ten proces. Wyniki
części badań potwierdzają działanie neurotroficzne
cere, wynikające z jej właściwości neuroprotekcyjnych .
i neuroregeneracyjnych. Badacze sugerują, iż może
ona stanowić skuteczne leczenie części omówionych
poniżej jednostek chorobowych.

FARMAKODYNAMIKA CERE – BADANIA
DOŚWIADCZALNE
Mechanizm działania cere nie został dokładnie poznany. Jak już wspomniano, przypisuje się jej
właściwości neuroprotekcyjne, czyli zapewniające
neuronom przeżycie w niesprzyjających warunkach
oraz neuroregeneracyjne – pozwalające na odbudowę
neuronów z dokonanymi już uszkodzeniami.
Cere chroni neurony przed uszkodzeniem przez
wolne rodniki (Shauer i wsp., 2006), glutaminian
(Shauer i wsp., 2006) i inne toksyczne dla ośrodkowego układu nerwowego substancje (Veinbergs
i wsp., 2000), w tym agregaty β-amyloidu (amyloid
beta protein, Aß) (Rockenstein i wsp., 2003; Rockenstein i wsp., 2006), a także poprzez modulację odpowiedzi zapalnej (Lombardi i wsp., 1999) i hamowanie
procesu apoptozy (Wronski i wsp., 2000; Hartbauer .
i wsp., 2001; Safarova i wsp., 2002; Hanninec i wsp.,
2003). W badaniu Schauer i wsp. (2006) cere dodano do dwóch hodowli komórek nerwowych kresomózgowia zarodków kurzych, z których jedną poddano
uprzednio uszkodzeniu ekscytotoksycznemu (glutaminianem), a drugą – wolnymi rodnikami tlenowymi
(OGD, oxygen-glucose deprivation). Cere wykazała
szerokie czasowe okno terapeutyczne. W obu przypadkach zarówno wczesne jak i odroczone dodanie
cere, skutkowało zależnym od dawki działaniem
neuroprotekcyjnym i utrzymywało się nawet po 96
godzinach w hodowli potraktowanej glutaminianem
i po 72 godzinach w modelu OGD. Podejrzewa się, że
przypisywane cere działanie antyoksydacyjne wynika
z właściwości zawartych w niej mikroelementów, na
których obecność w składzie leku wskazali Gromova .
i wsp. (1998). Myszy otrzymujące cere przed iniekcją substancji (kainic acid) wywołującej zmiany neurodegeneracyjne, takie jak te obserwowane w AD,
uzyskały lepsze wyniki testu orientacji przestrzennej .
w wodnym labiryncie, a w pośmiertnej mikroskopowej
ocenie struktury neuronalnej odnotowano  mniej zaaawansowane uszkodzenie neurodegeneracyjne (Veinbergs i wsp., 2000). W zwierzęcym modelu AD dla
rodzinnej postaci choroby, cere podawano myszom,
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u których dochodziło do wzmożonej ekspresji zmutowanego genu dla ludzkiego białka prekursorowego
amyloidu (human amyloid prekursor protein 751,
(h)APP751). Zwierzęta otrzymujące cere osiągały
lepsze wyniki w teście labiryntu wodnego, a w badaniu histopatologicznym obserwowano regenerację synaps, redukcję ilości neuronów z pofragmentowanym
DNA. Ponadto odnotowano redukcję odkładania Aß
od 27% do 43% (Rockenstein i wsp, 2003). W trzy
lata później stwierdzono, że cere redukuje odkładanie
Aß poprzez regulację dojrzewania amyloidu i transportu substratów do jego produkcji (Rockenstein .
i wsp., 2006). Lombardi i wsp. (1999) potwierdzili, że
cere redukuje odpowiedź zapalną i wzmożoną śmierć
neuronów, np.  w chorobach neurodegeneracyjnych
mózgu. Obserwowali wygaszanie aktywacji komórek
mikrogleju lipopolisacharydem, którą cere mediowała poprzez modyfikację poziomu interleukiny 1 beta
(IL-1ß) )(Lombardi i wsp., 1999). Cere zwiększa
przeżycie neuronów, prawdopodobnie poprzez hamowanie proteolitycznej aktywności kalpain, grupy enzymów zaangażowanej w proces apoptozy (Wronski
i wsp., 2000). Hartbauer i wsp. (2001) wskazali, że
utrzymujące się powyżej 8 dni działanie anty-apoptotyczne, cere zawdzięcza obecnym w niej frakcjom
peptydowym. Wolne aminokwasy cere wykazują to
działanie tylko w pierwszych dniach (ok. 4 dni) od
zadziałania bodźca indukującego apoptozę, stanowiąc
odżywczą suplementację dla neuronów (Hartbauer .
i wsp., 2001).
Mediowaną przez cere neuroregenerację obserwowano w postaci odbudowy synaps ośrodkowego
układu nerwowego myszy (Rockenstein i wsp., 2003;
Rockenstein i wsp., 2006) oraz pobudzenia różnicowania hipokampalnych komórek progenitorowych
szczura między innymi poprzez wpływ na indukowaną FGF-2 (fibroblast growth factor-2) zmianę polaryzacji neuronów (Tatebayashi i wsp., 2003).
Ciekawych wniosków dostarczają Eder i wsp.
(2001). Zbadali oni wpływ cere i EO21 na gęstość
rozmieszczenia GluR1 w hipokampie szczurów. Receptory glutaminowe zaangażowane są m.in. w procesy związane z pamięcią. Zmniejszenie gęstości
GluR1 obserwuje się w mózgach dojrzałych szczurów
i osób z AD (Wang i wsp., 2000). Prawdopodobnie
jest to następstwo wzmożonego przekaźnictwa glutaminergicznego, w którym nadmiar glutaminianu
wyzwala aktywację zależnych od jonów wapnia proteaz i proteolizę GluR1. Cere przywraca integralność
receptorom glutaminowym poprzez zwiększenie gęstości rozmieszczenia GluR1, co dodatnio koreluje
z poprawą w zakresie funkcji poznawczych zwierząt
doświadczalnych (Eder i wsp., 2001). Warto w tym
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miejscu powtórnie wskazać na wyniki uzyskane przez
Wronskiego i wsp. (2000), którzy dodatkowo potwierdzają zdolność cere do hamowania aktywności zależnych od jonów wapnia proteaz, uszkadzających cytoszkielet neuronów w AD i w ogniskach zaburzonego
przepływu mózgowego.
Cere zwiększa także ekspresję genu dla transportera glukozy bariery krew-mózg GLUT1 (Boado .
i wsp., 1999; Boado i wsp., 2001), co może korzystnie
wpływać na aktywność neuronalną ludzkiego mózgu
(Szelies i wsp., 1999).
W zwierzęcym modelu udaru niedokrwiennego,
cere zmniejszyła śmiertelność w grupie zwierząt poddanych podwiązaniu tętnic. Tym razem nie zaobserwowano wpływu cere na stan funkcji poznawczych
zwierząt doświadczalnych oraz na ocenianą pośmiertnie, rozległość zmian w ośrodkowym układzie nerwowym (Shwab I wsp., 1997).

AD
Alvarez i wsp. (2006) zakwalifikowali do badania .
z podwójnie ślepą próbą 279 pacjentów z AD, których
randomizowali do 4 grup: grupa leczona 10 ml/d cere
(n=69); grupa leczona 30 ml/d cere (n=70); grupa
leczona 60 ml/d cere (n=71), grupa placebo (n=69).
Byli to pacjenci powyżej 50. roku życia z rozpoznaniem prawdopodobnej AD, łagodnej do umiarkowanej według kryteriów NINCDS-ADRDA (McKhann
i wsp., 1984) i DSM-IV (APA, 1994). Pacjenci ci .
w skali MMSE (Mini-Mental State Examination)
(Folstein i wsp., 1975) osiągali wynik 14 – 25pkt,
a w MIS (Modified Ischemia Scale) (Rosen i wsp.,
1980) – <4pkt. Badacze podjęli się oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania trzech dawek cere
(10 ml/d; 30 ml/d; 60 ml/d). Cere podawano dożylnie przez 5 dni w tygodniu przez kolejne 4 tygodnie, .
a następnie przez 2 dni w tygodniu przez kolejne 8 tygodni. W grupie przyjmującej 10 ml cere, po 24 tygodniach od początku leczenia, zauważono statystycznie istotną w porównaniu z grupą placebo, poprawę
w zakresie funkcji poznawczych ocenianych w skali
ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assesment Scale )
(Mohs i wsp., 1997) i ogólnego funkcjonowania ocenianego w skali CIBIC+ (Clinicians Interview-based
Impression of Change with Caregiver Input Scale)
(Knopman i wsp., 1994). Terapie dawkami 30 i 60 ml
przyniosły poprawę ogólnego funkcjonowania, ale nie
poprawiły funkcji poznawczych. Tak więc obserwowano odwrotną U-kształtną krzywą odpowiedzi na cere
w zależności od dawki. We wszystkich trzech grupach
cere, odsetek działań niepożądanych był podobny, .
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a dodatkowo występowały one z podobną częstością .
w grupie placebo i były to przeważnie: depresja, zawroty głowy i podwyższenie temperatury.
Korzyść terapeutyczna uzyskiwana leczeniem pacjentów z AD inhibitorami cholinesterazy ustaje wraz
z odstawieniem leku. Szereg badań donosi, iż korzyść terapeutyczna uzyskana w czasie leczenia cere
utrzymuje się nawet przez kilka miesięcy po jego zakończeniu. I tak w przypadku terapii dobową dawką .
30 ml cere, utrzymywanie efektów leczenia obserwowano jeszcze przez 2 (Panniset i wsp., 2000), .
3 (Reuther i wsp., 2001; Alvarez i wsp., 2006), a nawet przez 6 miesięcy (Reuther i wsp., 2000) od zakończenia leczenia. Sugeruje to możliwe działanie
neurotroficzne cere również w ludzkim mózgowiu.
Około 3-miesięczny okres utrzymywania efektu terapeutycznego potwierdzono również dla leczenia cere
w dawce 10 ml/d (Alvarez i wsp., 2006).
Możliwe jest, że długość utrzymywania się efektu terapeutycznego cere zależna jest od czynników
genetycznych. Gavrilova i wsp. (2005) ocenili wyniki leczenia rywastygminą i cere pacjentów z łagodną .
i umiarkowaną AD z genotypem ApoE4(+) i ApoE4(-). .
W czasie 4-miesięcznego leczenia zaobserwowano
znaczącą poprawę kliniczną zarówno w grupie cere
jak i rywastygminy, jednakże w grupie cere była ona
istotniejsza i stabilniejsza.  Pacjenci z genotypem
ApoE4(+) nie różnili się odpowiedzią na rywastygminę i cere. Natomiast pacjenci z genotypem ApoE4(-)
odpowiadali 3 razy lepiej na cere niż na rywastygminę
i poprawa funkcji poznawczych w tej grupie pacjentów utrzymywała się 6,5-krotnie dłużej niż ta uzyskana dzięki terapii rywastygminą.
Do innego randomizowanego, kontrolowanego placebo badania z podwójnie ślepą próbą włączono 192
osoby powyżej 60. roku życia z rozpoznaniem prawdopodobnej AD według kryteriów NINCDS-ADRDA
(McKhann i wsp., 1984). W MMSE (Folstein i wsp.,
1975) pacjenci uzyskali 10-26 pkt, w MIS (Rosen .
i wsp., 1980) – < 5 pkt. Grupa cere otrzymywała
dożylnie 30 ml/d leku po rozcieńczeniu w 100 ml
0,9% NaCl przez 5 kolejnych dni w tygodniu przez
kolejne 4 tygodnie, a pozostałe 95 osób – 0,9% NaCl
w odpowiadających objętościach. Funkcje poznawcze
i ogólne funkcjonowanie oceniano w 4, 12, 24 tygodnie od rozpoczęcia badania z użyciem skali ADASCog (Mohs i wsp., 1997) i CIBIC+ (Knopman i wsp.,
1994). Po 12 tygodniach od rozpoczęcia leczenia
obserwowano istotną statystycznie poprawę w ska- .
li CIBIC+ w porównaniu z grupą placebo. Nie zaobserwowano jednak poprawy funkcji poznawczych .
w obydwu grupach. Leczenie cere było dobrze tolerowane, najczęstszymi działaniami niepożądany-

mi były bóle głowy, dreszcze, spadek masy ciała, lęk .
(Panniset I wsp., 2002).

URAZOWE USZKODZENIE MÓZGU
(TRAUMATIC BRAIN INJURY, TBI)
König i wsp. (2006) objęli kontrolowanym placebo
badaniem z podwójnie ślepą próbą w sumie 44 osoby
w wieku 19 - 60 lat w pierwszych 6 godzinach od TBI
z oceną w skali GCS (Glasgow -Coma -Scale) (Teadsdale i Jennet, 1974) od > 4 do < 11 pkt. Przez
21 kolejnych dni połowa pacjentów otrzymywała dożylnie cere w dawce 50 ml/d rozcieńczoną w 50 ml
0,9% NaCl, a druga połowa – dożylnie placebo (0,9%
NaCl) w odpowiadających objętościach. Jako kryteria
wykluczenia przyjęto ciążę i okres laktacji, poprzedzające uraz stany przewlekłej hipoksemii (np. przewlekłe choroby płuc), cukrzycę leczoną insuliną, ciężkie
uszkodzenie wątroby lub nerek (osoczowy poziom
kreatyniny < 1,5 mg/dl) występujące zarówno po jak .
i przed urazem, brak uszkodzenia mózgu uwidocznionego w tomograficznym badaniu głowy, upływ ponad
6 godzin od urazu. Ciężkość urazu została oceniona .
w skalach GCS i CGI (Clinical-Global-Impression)
(Chase, 1970), a funkcje poznawcze – w SKT (Syndrom-Kurztest) (Overall i Schaltenbrand, 1992). Przy
czym oceny dokonano na początku badania, a następnie w 7, 14, 21, 42, 63 dniu badania. Wyjściowo grupy te były zbliżone pod względem wartości parametrów życiowych oraz wyników badań laboratoryjnych.
Jednak grupa cere okazała się być nieco młodsza .
i z mniejszą ilością urazów kwalifikowanych jako
ciężkie w GCS (3-8 pkt.) lub pacjentów określanych .
w GCI jako wyraźnie, ciężko i ekstremalnie ciężko
chorych. Badacze nie podają wyników oceny funkcji
poznawczych w skali SKT w stanie podstawowym.
Grupa cere i placebo różniły się istotnie statystycznie wynikami oceny funkcji poznawczych, poczynając od 7. dnia badania, przy czym najwyraźniej w 2.
tygodniu i z wyjątkiem 3. tygodnia zawsze na korzyść
grupy cere. Poprawa w punktacji GCS była obserwowana w grupie cere już w pierwszych 2 tygodniach
badania.
Innym badaniem objęto pacjentów z TBI umiarkowanymi i ciężkimi. Po 6 miesiącach trwania badania,
u 67% pacjentów z grupy cere odnotowano dobre wyniki w skali GOS (Glasgow Outcome Scale) (3-5pkt.)
(Jennet i Bond, 1975). Działań niepożądanych, zmuszających do odstawienia leku, nie obserwowano. Badacze podsumowują, iż jest to leczenie bezpieczne
i skuteczne, szczególnie wśród starszych pacjentów
(Wong i wsp., 2005).
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UDAR MÓZGU
Do kolejnego badania z podwójnie ślepą próbą kontrolowanego placebo zakwalifikowano 214 pacjentów
z pierwszym w życiu udarem niedokrwiennym mózgu
(w obszarze tętnicy mózgu środkowej), w pierwszych
24 godzinach od wystąpienia objawów. Pacjentom .
z grupy cere przez 21 dni podawano dożylnie 50 ml/d
leku. Zarówno grupa cere jak i placebo otrzymywała
dodatkowo dobową dawkę 250 mg ASA (acetylosalicylic acid) doustnie i pentoksyfilinę 300 mg na dobę dożylnie. Pacjentów oceniano skalami CNS (Canadian
Neurological Scale) ( Côté i wsp., 1989), BI (Barthel Index) (Mahoney i Barthel, 1965), CGI (Clinical
Global Impression) (Chase, 1970) w 1, 3, 7, 21 dniu
badania i po 3 miesiącach od jego rozpoczęcia. Grupa cere uzyskała statystycznie istotną,w porównaniu
do grupy placebo, poprawę w zakresie funkcji motorycznych, ocenianych pod koniec badania w skali
CNS. Pacjenci, którzy otrzymali cere w pierwszych 6
godzinach od wystąpienia udaru osiągali lepsze wyniki w skali CGI w ostrej fazie leczenia. W podgrupie .
z udarem prawostronnym, podawanie cere skutkowało lepszymi wynikami w BI w porównaniu z grupą
placebo. Badacze konkludują, iż cere jest bezpiecznym i efektywnym leczeniem wspomagającym udaru
niedokrwiennego mózgu (Ladurner, 2001).
Domżał i wsp. (1995) zakwalifikowali do badania
23 pacjentów w wieku 56-80 lat ze świeżym udarem
niedokrwiennym, w obszarze unaczynienia tętnicy
środkowej mózgu. Cere podawano dożylnie w dobowej dawce 15 ml, codziennie przez 21 dni. Wykluczono pacjentów w ciężkim stanie ogólnym, wywołanym
zaawansowaną niewydolnością krążenia, nerek lub
cukrzycą. Nie obserwowano działań niepożądanych
cere. Wyjściowy stan neurologiczny opisywano jako
stan lekki – niedowład połowiczy ze zdolnością poruszania kończynami i chodzenia; stan średni – zachowane ruchy kończyn, chodzenie niemożliwe lub
możliwe z pomocą; stan ciężki – porażenie całkowite
i niemożność chodzenia. W grupie cere znalazło się .
6 chorych w stanie lekkim, 8 – w średnim, 9 – w ciężkim. Wyniki leczenia klasyfikowano jako: ustąpienie
niedowładu lub porażenia i odzyskanie pełnej lub
znacznej sprawności kończyn; poprawę – przesunięcie stanu wyjściowego do grupy lżejszej; brak poprawy; pogorszenie; zgon. Ustąpienie objawów odnotowano u 10 chorych, z czego u 1 w stanie ciężkim,
u 5 w stanie umiarkowanym, u 4 w stanie lekkim. 
Poprawa wystąpiła u 3 chorych (1 w stanie lekkim, .
1 w stanie średnim, 1 w stanie ciężkim); brak poprawy – u 6 chorych (2 w stanie średnim, 4 w stanie ciężkim); pogorszenie – u 3 chorych; a 1 pacjent zmarł .
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w czasie prowadzenia badania. Autorzy podają, iż
wyniki leczenia cere są porównywalne do tych uzyskanych w grupie 108 pacjentów, przyjmujących nicergolinę (n=20), aminofilinę (n=30), winpocetynę
(n=27), gangliozyd GM1 (n=31).

WPŁYW CERE NA ZAPIS
ELEKTROENCEFALOGRAFICZNY (EEG)
Rejestrowane w zapisie EEG zwiększenie aktywności fal częstotliwości alfa i beta jest odzwierciedleniem większej aktywności neuronalnej. Z kolei
aktywność neuronalna jest zależna od metabolizmu
glukozy w ośrodkowym układzie nerwowym (Szelies
i wsp., 1999). Cere zwiększa ekspresję transportera
glukozy bariery krew-mózg GLUT1 (Boado i wsp.,
1999; Boado, 2001). W poniżej przedstawionych badaniach został oceniony wpływ cere na zapis EEG .
u osób zdrowych i obciążonych patologią ośrodkowego
układu nerwowego. Miarą przyspieszenia lub zwolnienia zapisu qEEG (quantitative EEG) w poniżej przytoczonych badaniach jest odpowiednio, zwiększenie
lub zmniejszenie wartości wskaźnika PR (Power Ratio) (Alvarez i wsp., 2008).
Zdrowym osobom starszym, tzn. ze współmiernymi do wieku zaburzeniami funkcji poznawczych, podano jednorazowo doustnie 30 ml cere. Zaskutkowało to uogólnionymi zmianami zapisu EEG w postaci
zwiększenia względnej aktywności fal częstotliwości
alfa w czasie 1 do 6 godzin od podania leku. Ponadto
obserwowano, maksymalnie nasilone w 6 godzinie po
podaniu cere, uogólnione zmniejszenie aktywności fal
częstotliwości delta. Doustne przyjęcie pojedynczej
dawki cere skutkowało istotną statystycznie, w porównaniu z grupą kontrolną – ocenianą w skali ADAS-Cog
(Mohs i wsp., 1997), poprawą funkcji poznawczych.
Zdaniem autorów badania, cere podawana drogą
doustną może stanowić lek poprawiający funkcje
poznawcze u osób starszych, zarówno zdrowych jak
i obciążonych chorobami neurodegeneracyjnymi (Alvarez i wsp., 2000). Nasuwa się pytanie, jak podana
doustnie cere wywiera w ośrodkowym układzie nerwowym taki sam efekt farmakodynamiczny jak wtedy,
gdy jest podawana w formie infuzji lub wstrzykiwań.
Według Crooka i wsp. (2005), jedna z pochodnych
frakcji peptydowych leku, N-PEP-12, przechodzi
przez barierę krew-mózg po podaniu doustnym. Możliwe, że podobne do niej, dotąd niezidentyfikowane
frakcje peptydowe cere, wywierają opisywany efekt
terapeutyczny. W badaniach, którymi objęto zdrowe
osoby starsze, zaobserwowano, że doustne podanie
N-PEP-12 skutkuje poprawą w zakresie funkcji po-
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znawczych (Alvarez i wsp., 2005; Crook i wsp., 2005)
i uogólnionym zmniejszeniem aktywności fal delta
(Alvarez i wsp., 2005).
Funke i wsp. (1998) w randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo (0,9% NaCl), badali u zdrowych mężczyzn wpływ
cere podawanej dożylnie w dobowych dawkach 10,
30, 50 ml na kontrolowane i indukowane hyperwentylacją niedokrwienie mózgu. Hyperwentylacja
służy do wywołania doświadczalnego modelu niedokrwienia mózgu, w którym widoczne jest zwolnienie częstotliwości zapisu EEG i zaburzenia pamięci. .
W badaniu jako stan podstawowy rozumiany jest stan
badanych przyjmujących cere i jeszcze niepoddanych
hyperwentylacji. W grupie przyjmującej 10 ml cere
w stanie podstawowym obserwowano podwyższoną
wartość PR zapisu qEEG, przy czym efekt ten był nasilniej wyrażony w obrębie kory ciemieniowej i rozpoczynał się po 15 min. od podania, osiągał maksimum w 2 godzinie i przemijał z upływem 8 godzin od
podania leku. Po hyperwentylacji w tej samej grupie .
(10 ml cere), obserwowano obniżenie PR w 2 godzinie. Podwyższona wartość PR utrzymywała się nad
korą ciemieniową jeszcze w 10 i 11 dniu od podania
zarówno 10, 30 jak i 50 ml cere. Łagodne działania
niepożądane pojawiały się w grupie przyjmującej .
50 ml cere. Obserwowano m.in. niewielkie spadki
wartości ciśnienia tętniczego.
Wpływ cere na funkcje poznawcze i zwolnienie
zapisu qEEG oceniono w grupie 41 pacjentów w wieku średnio 70,7±1,6 lat z łagodnym do umiarkowanie ciężkiego prawdopodobnym otępieniem naczyniowym (Vascular Dementia, VaD) rozpoznanym według kryteriów NINDS-AIREN (Roman i wsp., 1993) .
i punktacją w skali MMSE (Folstein i wsp., 1975) .
9-26 pkt. Pacjentów randomizowano do trzech grup,
w których dożylnie przez 5 kolejnych dni w tygodniu,
przez 4 kolejne tygodnie podawano: 10 ml/d cere; .
30 ml/d cere; placebo (0,9% NaCl) w odpowiadających objętościach. Wyjściowo u pacjentów z niższą
punktacją w skali ADAS-Cog (Mohs i wsp., 1997), .
w zapisie EEG obserwowano niższe wartości PR, większą aktywność fal częstotliwości delta i theta, a mniejszą alfa. Tak więc zwolniona czynność w zapisie EEG
pozostaje w związku z większym deficytem w zakresie
funkcji poznawczych u pacjentów z VaD. Terapia cere
w dawce 10 ml istotnie statystycznie, w porównaniu
do grupy placebo, poprawiła funkcje poznawcze; .
a dawki 10 i 30 ml – zredukowały zwolnienie zapisu
EEG. Obserwowano dodatnią korelację między wartościami PR a oceną w skali ADAS-Cog (Mohs i wsp.,
1997) u pacjentów otrzymujących cere. Podsumowując, w badanej grupie pacjentów z VaD, terapia cere

przyniosła poprawę funkcji poznawczych i zmniejszyła zwolnienie zapisu EEG. Wyniki badania potwierdzają, iż stnieje indukowany podawaniem cere związek między poprawą funkcji poznawczych a redukcją
zwolnienia zapisu EEG. Wpływ cere na zapis EEG
obserwowano nawet w 10 dni po zaprzestaniu leczenia (Muresanu i wsp., 2008).
Wpływ cere na zapis qEEG analizowano również
u pacjentów z TBI umiarkowanym do ciężkiego w ponad rok od odniesienia urazu. Grupę kontrolną stanowiło 20 pacjentów w wieku 29,6 ± 2.02 lata. W skali
GCS (Teadsale i Jennet, 1974) uzyskiwali średnio 5,5
pkt. W skali GOS natomiast (Glasgow Outcome Scale) (Jennet i Bond, 1975) – średnio 3,25 pkt. Średni czas od odniesienia urazu w tej grupie wynosił 23
miesiące. Grupa poddana leczeniu cere obejmowała
z kolei 39 pacjentów w wieku 30,84±1,82 lata (GCS
– średnio 5,39 pkt; GOS – średnio 3,05pkt). Od czasu urazu upłynęło średnio 21 miesięcy. Zapis qEEG
wykonano w podgrupie 20 pacjentów w wieku 31,6
±2,24 lat (GCS - średnio 5,25pkt; GOS – średnio
3,25pkt), w której od urazu upłynęło średnio 23 miesiące. Zapis qEEG rejestrowano na 2 miesiące przed
rozpoczęciem terapii cere, tuż przed rozpoczęciem
leczenia i tuż po nim oraz po 3 miesiącach od jego zakończenia. Cere podawano dożylnie w dobowej dawce 30 ml przez 5 kolejnych dni tygodnia przez kolejne
4 tygodnie. Funkcje poznawcze oceniono w skali SKT
(Overall i Schaltenbrand, 1992). Wśród pacjentów
leczonych cere i u których czas od TBI nie przekroczył 2 lat zaobserwowano istotne statystycznie, w porównaniu z grupą kontrolną, zwiększenie aktywności
fal o częstotliwości alfa i beta, a zmniejszenie – delta .
i theta. Efekt ten utrzymywał się w zapisie rejestrowanym po trzech miesiącach od zakończenia leczenia .
i wiązało się to z poprawą w zakresie uwagi i pamięci
operacyjnej (Alvarez i wsp., 2008).

INNE BADANIA
Do otwartego badania klinicznego zakwalifikowano 6 pacjentów z postępującym porażeniem nadjądrowym w wieku średnio 67,8 lat, ze średnim czasem trwania choroby 3,8 lat. Cere w dawce dobowej
10 ml podawano dożylnie przez 20 kolejnych dni co .
2 miesiące w czasie kolejnych 6 miesięcy. Nie obserwowano działań niepożądanych cere. Pacjenci w czasie badania nie przyjmowali lewodopy i agonistów dopaminy. Dokonano oceny w skali PSPRS (Progressive
Supranuclear Palsy Rating Scale) (Golbe i OhmanStrickland, 2007) na początu i końcu badania. Jeden
pacjent zmarł z powodu ostrego zespołu wieńcowego.
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Spośród pozostałych 5, u 2 obserwowano spowolnienie postępu choroby, a u 3 – niewielkie pogorszenie.
Badacze konkludują, iż skuteczność cere w badanej
grupie była niewielka, jednak podkreślają, iż ich zdaniem stan wszystkich pacjentów był lepszy niż można by się tego spodziewać po kolejnych 6 miesiącach
trwania choroby (Mubaidin i wsp., 2003).
Leczenie cere zastosowano również u dzieci .
w wieku 2-8 lat z dziecięcym autyzmem (n=19) .
i zespołem Aspergera (n=8). Pacjenci otrzymali 10
iniekcji domięśniowych i okołonerwowych (0,1 ml/d
przez 5 dni). Pozytywne skutki terapii (m.in. poprawa
w zakresie funkcji językowych, motorycznych) zostały odnotowane u wszystkich pacjentów z zespołem
Aspergera i u 89% pacjentów z autyzmem. Objawów
niepożądanych cere nie obserwowano. Poprawa funkcji poznawczych była istotnie statystycznie większa .
w grupie chorych na zespół Aspergera (Krasnoperova
i wsp., 2003).
Ostatnie z doświadczeń własnych autorów wiążą
się ze stosowaniem cere w leczeniu dwóch pacjentów
z zespołem amnestycznym (APA, 1994; WHO, 1992).
U pierwszego z nich, 49-letniego pacjenta, zespół
amnestyczny rozwinął się po nagłym zatrzymaniu
krążenia (NZK) w mechanizmie migotania komór.
Po upływie 1,5 miesiąca od NZK przeprowadzono
dwa cykle leczenia cere w odstępie około 6 miesięcy. .
W trakcie każdego z nich, cere w dobowej dawce .
10 ml podawano w formie infuzji i wstrzykiwań (w zależności od zdolności pacjenta do współpracy) przez
5 kolejnych dni w tygodniu przez kolejne 4 tygodnie. 
Leczenie nie przyniosło jednak poprawy w zakresie
funkcji poznawczych, które oceniono na początku .
i końcu obydwu cykli leczenia za pomocą Montrealskiej skali oceny funkcji poznawczych (Montreal
Assessment Cognitive, MoCA) (Talarowska i wsp.,
2010). Nie obserwowano również poprawy codziennego funkcjonowania w szpitalnym oddziale. Po pierwszym cyklu leczenia, opiekun pacjenta wyraził opinię,
iż jego zdaniem wydłuża się czas zapamiętywania
nowej informacji. Nie znalazło to jednak potwierdzenia w obserwacjach klinicysty podczas kolejnej hospitalizacji. U drugiego, 42-letniego pacjenta, zespół
amnestyczny rozwinął się po incydencie krwawienia
podpajęczynówkowego z tętnicy łączącej przedniej
mózgu. W pięć tygodni później rozpoczęto pierwszy
z czterech dotąd przeprowadzonych cykli leczenia
cere, którą podawano w dobowej dawce 10 ml w formie wstrzykiwań i infuzji przez 5 kolejnych dni w tygodniu w czasie kolejnych 4 tygodni. Odstęp czasowy
między kolejnymi cyklami leczenia wynosił średnio .
7 miesięcy. Niestety również w przypadku tego pacjenta nie obserwowano znaczącej poprawy funkcji
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poznawczych, ocenianych podczas kolejnych hospitalizacji za pomocą testów: Kreślenia Drogi Reitana
(Alexander i wsp., 2005), Stroopa (Spapé i Hommel, 2008), Fluencji Słownej (Vlaar i Wade, 2003),
Wzrokowo-Motorycznego Gestalt L. Bender (Bender,
1998), Pamięci Figur Geometrycznych A. Bentona (Sivan, 1996) oraz Krzywej Uczenia się Łurii (Wolfram .
i wsp., 1986; Łuria, 1976). Ze względu na sugerowane, utrzymujące się nawet przez kilka miesięcy, działanie neurotroficzne cere, stan funkcji poznawczych
pacjentów jest nadal obserwowany.  Producent leku
informuje bowiem, iż terapię powinno się prowadzić
aż do zaniku korzyści z leczenia (http://cere.pl/dlalekarzy/charakterystyka-produktu/).

PODSUMOWANIE
Nie poznany skład i farmakokinetyka cere sprawiają, że jej zastosowanie w leczeniu neurologicznych
i psychiatrycznych jednostek chorobowych jest szeroko dyskutowane i nadal poddawane ocenie w badaniach doświadczalnych i klinicznych. Wyniki badań
na zwierzętach są zachęcające, a dodatkowo sugerują
możliwe mechanizmy działania cere, niejednokrotnie
potwierdzające teoretyczną zasadność jej stosowania
w wybranych jednostkach chorobowych.  Zdania, co
do klinicznej skuteczności leku są podzielone. Według
autorów wynika to z istotnych różnic charakterystyk
badanych grup, a zwłaszcza zaawansowania zaburzeń
funkcji poznawczych i codziennego funkcjonowania
w stanie podstawowym, być może wieku pacjentów .
i wielkości upływu czasu od szeroko rozumianego
urazu, wywołującego zaburzenia funkcji ośrodkowego
układu nerwowego. Z analizowanego piśmiennictwa
wynika, że jest to leczenie bezpieczne. Dodatkowo
przeciwwskazań do stosowania cere jest niewiele.
Stanowią je padaczka, ciężkie upośledzenie czynności nerek i nadwrażliwość na składniki preparatu
(http://cere.pl/dla-lekarzy/charakterystyka-produktu/). Leczenie pacjentów z zespołami organicznymi,
metabolicznymi i neurodegeneracyjnymi mózgu jest
leczeniem trudnym, niejednokrotnie nieskutecznym. 
Należy więc rozważyć każdą dostępną możliwość terapii. Mimo że brak jest zgodności, co do klinicznej
skuteczności cere, to wobec potwierdzanego dotąd
bezpieczeństwa leczenia i niewielu przeciwwskazań
do stosowania, uważamy, że warto wziąć pod uwagę
zastosowanie cere jako leczenie wspomagające pacjentów z zespołami organicznymi, metabolicznymi .
i neurodegeneracyjnymi mózgu.
Brak konfliktu interesów.
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neurologicznych
• Farmakologia przedkliniczna leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych
• Neuropsychofarmakologia dzieci i młodzieży
• Neuropsychofarmakologia wieku podeszłego
• Mechanizm działania leków psychotropowych
• Wpływ leczenia farmakologicznego na czynności poznawcze i funkcjonowanie psychospołeczne
• Metody psychometrycznej oceny działania leków
• Objawy niepożądane działania leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach neurologicznych
• Aspekty farmakogenetyczne chorób neuropsychiatrycznych i ich leczenia
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• Problemy etyczne związane ze stosowaniem leków w psychiatrii i neurologii
• Standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii i neurologii
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• Prace oryginalne
• Prace poglądowe
• Krótkie doniesienia
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• Listy do redakcji
• Sprawozdania z konferencji naukowych
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Preferowane jest przesyłanie elektroniczne pracy na adres: farmakoterapia@amp.edu.pl.
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W liście przewodnim dołączonym do pracy powinno znaleźć się oświadczenie pierwszego autora, że:
1. Praca nie była dotychczas publikowana, z wyjątkiem streszczeń zjazdowych
2. Praca nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie
3. Wszyscy wymienieni autorzy zaakceptowali skierowanie jej do druku
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Wszystkie prace oryginalne, poglądowe, krótkie doniesienia oraz prace kazuistyczne są oceniane przez dwóch
recenzentów pozostających anonimowymi w stosunku do Autorów.

Przygotowanie maszynopisu
Tekst winien być jednostronnym wydrukiem komputerowym na papierze formatu A4 (czcionka 12 pkt, podwójne odstępy między wierszami, marginesy 2,5 cm). Każda część pracy powinna zaczynać się od nowej
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redakcji 1000 słów.
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korespondującego.
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słów, a w przypadku prac poglądowych, kazuistycznych i krótkich doniesień do 150 słów. Streszczenie pracy
oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski.
Pod streszczeniem należy umieścić 3-6 słów kluczowych, zgodnych z Index Medicus.
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polskie. Pod streszczeniem należy umieścić 2-6 słów kluczowych w języku angielskim.
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Piśmiennictwo powinno być ułożone alfabetycznie i cytowane w systemie harwardzkim (nazwisko i rok). .
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