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Editorial

Editorial
Obecny numer Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii otwiera artykuł specjalny prof. Jerzego Nowaka
z Katedry Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczący roli wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych omega-3 w czynności mózgu. W artykule w sposób systematyczny przekazane są podstawowe
informacje dotyczące struktury chemicznej tych związków ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnego
znaczenia obecności lub nieobecności wiązań podwójnych w określonym miejscu łańcucha węglowego kwasu
tłuszczowego. Obecnie w pełni docenia się znaczenie kwasu dokozaheksanowego (DHA) i eikozopentanowego
(EPA) w czynności mózgu, co wiąże się z możliwością ich zastosowania w zaburzeniach neurologicznych
i psychiatrycznych. Przed rokiem na łamach tego pisma ukazała się praca pochodząca z Kliniki Psychiatrii
Dorosłych UM w Poznaniu (Krawczyk i Rybakowski, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008; 24:
149), w której opisano korzystny efekt dodania tych kwasów (EPA – 2,2 g/dobę, DHA – 0,7 g/dobę) do leków
przeciwdepresyjnych w depresji lekoopornej.
W poprzednim numerze omawiano badanie EUFEST (European First Episode Schizophrenia Trial), jedno
z najważniejszych badań psychofarmakologicznych w skali światowej, którego pierwsze podsumowanie ukazało
się w renomowanym czasopiśmie Lancet (2008; 371: 1085-97). Zwrócono uwagę na fakt, że biorące udział
w projekcie 4 ośrodki polskie włączyły do badania 94 pacjentów, co stanowi niemal 1/5 populacji EUFESTu i daje możliwość dokonania analiz krajowych na tle całej grupy. Dwa pierwsze podsumowania wyników
uzyskanych w grupie polskich pacjentów uczestniczących w badaniu EUFEST zamieszczono w poprzednim
numerze, a w obecnym ukazują się dwa kolejne opracowania.
W pracy, której głównym autorem jest dr Tomasz Szafrański z III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przedstawiono zagadnienie występowania i leczenia depresji u polskich
pacjentów EUFEST. Na początku badania objawy depresji o nasileniu >6 w skali Calgary stwierdzono u 44,7%
badanych pacjentów. Objawy te ulegały redukcji w trakcie leczenia przeciwpsychotycznego i po 12 miesiącach
nie stwierdzono ich u żadnego pacjenta, który ukończył takie leczenie. U 43,6% badanych dołączono leki
przeciwdepresyjne, ale okazało się, że redukcja objawów depresji była podobna w grupie otrzymującej takie
leczenie, jak w grupie leczonej tylko lekami przeciwpsychotycznymi.
Kolejne podsumowanie (Rybakowski i wsp.) dotyczy poziomów prolaktyny u polskich pacjentów
uczestniczących w badaniu EUFEST. Dotychczas hiperprolaktynemia u chorych na schizofrenię traktowana
była wyłącznie jako efekt działania leków neuroleptycznych. W grupie polskiej, podobnie jak w całej grupie
EUFEST, hiperprolaktynemię stwierdzono u większości pacjentów przed włączeniem leczenia, również.
u takich, którzy nigdy nie otrzymywali leczenia neuroleptycznego. Może to świadczyć, że zaburzenia sekrecji
prolaktyny mają związek z patogenezą samej choroby.
Praca eksperymentalna pochodząca z klinik psychiatrycznych w Tarnowskich Górach i Krakowie, a której
pierwszym autorem jest prof. Robert Hese dotyczy porównania efektywności farmakoterapii i elektrowstrząsów
w depresji lekoopornej. Autorzy wykazali równowartość pod względem skuteczności z elektrowstrząsami
mirtazapiny w depresji bez objawów psychotycznych oraz połączenia mirtazapiny z olanzapiną w depresji.
z objawami psychotycznymi.
W roku 2009 obchodzimy 60-lecie wprowadzenia litu do lecznictwa psychiatrycznego odliczane od pracy
australijskiego psychiatry Johna Cade’a opublikowanej w Medical Journal of Australia. Czterdzieści sześć lat
minęło natomiast od czasu, gdy brytyjski psychiatra Geoffrey Hartigan opisał po raz pierwszy działanie litu
zapobiegające nawrotom epizodów afektywnych, które następnie udokumentowano w licznych badaniach..
W pracy z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu (Kliwicki i Rybakowski) przedstawiono niektóre nowe
aspekty związane z profilaktycznym działaniem litu, takie jak np. „excellent lithium responders” czyli osoby,
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u których leczenie litem całkowicie zmieniło ich życie. Wspomniano również o powołaniu (m.in. z inicjatywy
kierownika Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu) międzynarodowego Consortium on Lithium Genetics,
którego zadaniem ma być wykonanie badania typu GWAS (genome-wide association study) w dużej grupie
pacjentów otrzymujących profilaktycznie lit.
Dwie prace poglądowe zamieszczone w niniejszym numerze dotyczą neuroprzekaźnictwa za pomocą
aminokwasów. Artykuł prof. Wojciecha Kostowskiego nosi tytuł „Podwójne oblicze GABA: hamowanie.
i pobudzenie”. Autor przytacza w niej dowody wskazujące, że we wczesnym okresie życia kwas gammaaminomasłowy (GABA) wywiera głównie działanie pobudzające. Może to nieść rozliczne konsekwencje
patogenetyczne i terapeutyczne. Z kolei w pracy poglądowej pochodzącej ze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach (Krzystanek i wsp.) przedstawiona została rola niedoczynności receptora NMDA,
jednego z głównych receptorów układu glutaminergicznego, w patogenezie schizofrenii. Leki zwiększające
aktywność receptora NMDA są niekiedy używane w leczeniu schizofrenii, głównie w celu potencjalizacji
działania typowych oraz atypowych leków przeciwpsychotycznych.
Kolejna praca poglądowa, której autorką jest Magdalena Rudnicka z Katedry Farmakologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego dotyczy znaczenia miedzi w procesach neurodegeneracji. Autorka przedstawia
próbę zrozumienia mechanizmów molekularnych leżących u podstaw toksyczności tego pierwiastka w tych
procesach oraz wynikające stąd kierunki strategii terapeutycznych.
W dniach 5-10 lipca 2009 odbyła się w Oksfordzie Pierwsza Szkoła Neuropsychofarmakologii ECNP
(European College of Neuropsychopharmacology) z udziałem 6 uczestników z Polski. Byli wśród nich dr
Tomasz Pawełczyk z Uniwersytetu Medycznego z Łodzi i dr Wiesław Cubała z Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, którzy w niniejszym numerze przedstawiają szczegółowe sprawozdanie z tego niezwykłego
wydarzenia szkoleniowego.
W dniach 23-26 czerwca 2010 w Poznaniu odbędzie się 43. Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
w 90. rocznicę powstania tego towarzystwa. Organizatorem zjazdu jest Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz wydawnictwo Termedia. W niniejszym
numerze załączamy informację o Zjeździe.
Życzę przyjemnej lektury kolejnego numeru naszego pisma i zachęcam gorąco polskich psychiatrów.
i neurologów do nadsyłania artykułów eksperymentalnych, poglądowych i kazuistycznych, dotyczących terapii
farmakologicznej w ich dziedzinach.
Prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski

Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii, 2009, 3-4, 127–146
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biochemiczne, funkcjonalne i praktyczne
Omega-3 polyunsaturated fatty acids: biochemical, functional and practical
aspects
Zakład Farmakologii, Katedra Farmakologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Kwasy tłuszczowe to związki o różnorodnej budowie chemicznej i wielu istotnych funkcjach biologicznych. Na szczególną uwagę z punktu widzenia profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych zasługują kwasy omega-3 i omega-6, których
obecność jest niezbędna do funkcjonowania organizmu ludzkiego, wymagająca jednak stałego uzupełniania z zewnątrz,
zwłaszcza kwasów omega-3, ze względu na niewystarczającą ich syntezę w ustroju. W pracy przedstawiona zostanie charakterystyka strukturalna tych związków, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnego znaczenia obecności bądź nieobecności wiązań podwójnych w określonym miejscu łańcucha węglowego kwasu tłuszczowego, stanowiącego o ich nienasyconej bądź nasyconej naturze. Przedmiotem szczególnej analizy będzie kwas dokozaheksaenowy (DHA) – wielonienasycony kwas tłuszczowy szeregu omega-3, który jest niezbędnym elementem budulcowym i funkcjonalnym w ośrodkowym
układzie nerwowym. Niedostatek DHA, a także innego lipidu z szeregu omega-3 – kwasu eikozapentaenowego (EPA),
może przyczyniać się do rozmaitych dysfunkcji błonowych i komórkowych, a także rozwoju procesu zapalnego i neurodegeneracji. Kwasy te, a zwłaszcza DHA, są niezbędnym elementem we wczesnym rozwoju osobniczym, np. w procesie
neurogenezy i synaptogenezy, umożliwiając w późniejszym rozwoju prawidłowe kształtowanie się procesów poznawczych.
Z drugiej strony DHA i EPA, posiadając w swojej strukturze odpowiednio 6 i 5 wiązań podwójnych, są szczególnie podatne
– zwłaszcza w sytuacji niedostatecznej ochrony antyoksydacyjnej – na utlenianie i generację wolnych rodników tlenowych,
a także strukturalną defragmentację i tworzenie immunogennych konjugatów z cząsteczkami białek. Analiza możliwych
zalet i wad, związanych z suplementacją kwasami tłuszczowymi omega-3 (dieta, farmaceutyki), wskazuje na przewagę
tych pierwszych, co sugeruje, iż spożywanie pokarmów bądź racjonalne przyjmowanie suplementów bogatych w DHA i
EPA może być środkiem profilaktyczno-terapeutycznym w dysfunkcjach i/lub chorobach wielu narządów naszego organizmu, z ośrodkowym układem nerwowym włącznie.
Summary
Fatty acids comprise a large family of compounds possessing diverse chemical structures and biological activities.
Among various fatty acids, omega-3 and omega-6 ones are necessary for human function and they should be supplemented, particularly omega-3 acids, because of their insufficient synthesis in an organism. The characteristics of such compounds, including their chemical structure and function, will be discussed, taking into account the presence or absence
of double bond/s localized to specific place/s of fatty acid carbon chain, which determines their unsaturated or saturated
nature. A focus will be given to docosahexaenoic acid (DHA) – a polyunsaturated fatty acid that is an indispensable building and functional element of the central nervous system. Insufficient supply of DHA, as well as another omega-3 fatty
acid – eicosapentaenoic acid (EPA), may contribute to various membrane and cell dysfunctions and pathologies, including
inflammation and neurodegeneration. These fatty acids, especially DHA, are crucial for early development, e.g. neurogenesis and synaptogenesis, and later processes such as cognitive brain development. On the other side, DHA and EPA,
possessing in their structures respectively 6 and 5 intracarbon double bonds, are particularly sensitive – especially under
insufficient antioxidant defense – to peroxidation and generation of reactive oxygen species, structural defragmentation,
and formation of immunogenic conjugates with proteins. Analysis of possible „pros” and „cons” related to supplementation
with omega-3 fatty acids (diet, pharmaceuticals) indicates a clear advantage of the former, which suggests that intake with
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either food or supplements rich in DHA and EPA may be a reasonable prophylactic-therapeutic strategy useful in combating various ailments of our organism, including disorders of the central nervous system.
Słowa kluczowe: nienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy omega-3, kwas dokozaheksaenowy, DHA, kwas eikozapentaenowy, EPA, znaczenie biologiczne, suplementacja.
Key words: unsaturated fatty acids, omega-3 fatty acids, docosahexaenoic acid, DHA, eicosapentaenoic acid, EPA, biological significance, dietary supplementation

Wstęp
DHA i EPA to skrótowe nazwy związków kojarzonych w cywilizowanych społeczeństwach niemalże
automatycznie z czymś co dobrze działa na organizm
– stąd zainteresowanie dietą bogatą w owe substancje,
a także olbrzymi popyt na komercyjnie dostępne preparaty wzbogacone o takie związki. Termin „omega3” (ω-3), albo rozszerzone nazwy: „kwasy omega-3”
lub „kwasy tłuszczowe omega-3”, a także „wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3”, w obiegowym
języku są równie często stosowane do jednoczesnego
określenia DHA i EPA. Popularność nazw skrótowych
bierze się stąd, że nazwy chemiczne omawianych.
(i innych strukturalnie podobnych) związków są skomplikowane i trudne do zapamiętania. Kwas dokozaheksaenowy (docosahexaenoic acid) i kwas eikozapentaenowy (eicosapentaenoic acid) – bo to o nich mowa
– to tzw. długołańcuchowe wielonienasycone kwasy
tłuszczowe serii omega-3, występujące powszechnie
w organizmach żywych, zwłaszcza zwierząt i człowieka, i pełniące liczne, bardzo ważne dla życia funkcje.
Jak podają statystyki, spożycie suplementów diety zawierających DHA i EPA systematycznie rośnie, m.in.
jako skutek ich rekomendacji przez lekarzy różnych
specjalności, wśród nich: kardiologów, dermatologów,
okulistów, a także neurologów i psychiatrów, oraz nagłaśniania ich zalet przez mass media. W zdecydowanej większości preparatów suplementacyjnych dostępnych na rynku zawartość EPA jest większa od zawartości DHA – czy zatem stosunek ilościowy EPA do
DHA, a także ogólnie kwasów tłuszczowych omega-3
do kwasów omega-6 ma jakiekolwiek znaczenie? Na te
i wiele innych pytań Czytelnik znajdzie odpowiedź w
obecnym opracowaniu. Niniejszy artykuł, choć może
zaciekawić lekarzy wielu specjalności, jest kierowany do psychiatrów i neurologów – dlatego też koncentruje się na kwasie dokozaheksaenowym (DHA),
którego rola w ośrodkowym układzie nerwowym jest
kluczowa dla prawidłowej funkcji błony komórkowej,
zwłaszcza neuronu (choć nie tylko – komórki glejowej
i innych także) oraz sygnalizacji międzykomórkowej.
W celu zrozumienia biologicznej roli DHA i EPA, ich
miejsca wśród licznej rodziny związków strukturalnie

podobnych, niezbędnym jest wprowadzenie Czytelnika w arkana związków lipidowych, różnorodności ich
budowy i nazewnictwa, wzajemnych interakcji, oraz
specyfiki funkcjonalnej.

Lipidy – rozważania ogólne
Lipidy, czyli tłuszczowce, stanowią heterogenną
grupę związków, zbudowanych głównie z atomów
węgla i wodoru i posiadających stosunkowo niewiele grup funkcyjnych zawierających tlen. Taka kompozycja sprawia, że cząsteczka lipidu ma właściwości
hydrofobowe. Wszystkie lipidy charakteryzuje pewna
strukturalna cecha zwana amfipatycznością; o takich
związkach mówimy, że są amfifilowe – co oznacza, że
oba krańce cząsteczki lipidowej wykazują odmienną
charakterystykę: hydrofilową (polarną-jonową, tzw.
hydrofilowa głowa) i hydrofobową (niepolarną, tzw.
hydrofobowy ogon). Własności amfipatyczne (amfifilowe) lipidów błonowych leżą u podstaw organizacji
dwuwarstwowej struktury błony biologicznej.
Wśród lipidów, obok steroli, izoprenoidów i tokoferoli (te ostatnie, choć mają odmienną budowę, są
również zaliczane do lipidów), wyróżnia się ponadto
grupę tłuszczów prostych i złożonych (ryc. 1.).
Tłuszcze proste obejmują tzw. tłuszcze właściwe, które są estrami zbudowanymi z jednej cząsteczki
glicerolu (stanowiącego rdzeń lipidu) podstawionej,
czyli zestryfikowanej 1-3 cząsteczkami kwasu tłuszczowego – powstają mono-, di- i triacyloglicerole, nazywane również mono-, di-, triglicerydami. Glicerol
jest trójwęglowym alkoholem, w którym poszczególne
atomy węgla oznakowane są symbolami: C1, C2 i C3,.
a według numeracji stereospecyficznej: sn-1, sn-2 i
sn-3. Rycina 2. przedstawia tworzenie triacyloglicerolu (triglicerydu), w którym glicerol przyłącza 3 cząsteczki kwasu tłuszczowego; przyłączane kwasy mogą
być jednego rodzaju → triacyloglicerole proste, lub
dwóch albo trzech rodzajów → triacyloglicerole mieszane. Częstą konformacją kompleksowej cząsteczki
acyloglicerolu jest: glicerol + kwas palmitynowy oraz
jeden lub dwa kwasy nienasycone. Choć acyloglicero-
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Rycina 1. Podział lipidów (tłuszczowców) na tłuszcze proste, złożone i pochodne lipidów
W pracy omawiane są szczegółowo tłuszcze właściwe należące do grupy tłuszczów prostych. W grupie tej występują
ponadto woski, które nie są omawiane w pracy. Zaznaczone woski reprezentują produkty zwierzęce: lanolina
– mieszanina wosków oraz innych związków lipidowych zawierająca kwasy o 14-35 atomach węgla w łańcuchu (mogą
występować kwasy rozgałęzione); olbrot – spermacet, półpłynna substancja występująca w głowie kaszalota (w przeszłości
służył jako smar maszynowy, a także produkt do wyrobu świec, maści, kremów, kredek); wosk pszczeli – główne składniki
to kwas palmitynowy, palmitoolejowy, hydroksypalmitynowy i oleinowy, które są zestryfikowane przez długołańcuchowe
alkohole; pszczołom służy do budowania plastrów w ulu.

Rycina 2. Tworzenie triacyloglicerolu
Trójwęglowy glicerol tworzy rdzeń struktury, który przyłącza – wiązaniem estrowym – jeden, dwa lub trzy kwasy
tłuszczowe, tworząc mono-, di- lub triacyloglicerol. Schemat górny – glicerol przyłącza nasycony 16-węglowy kwas
palmitynowy; schemat dolny – utworzona cząsteczka tłuszczu – triacyloglicerol. Częstą konfiguracją kompleksowej
cząsteczki acyloglicerolu jest: glicerol plus kwas palmitynowy oraz jeden lub dwa kwasy nienasycone.
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le stanowią przeważającą formę kwasów tłuszczowych
obecnych w tkankach, związki te mogą występować
również w formie niezestryfikowanej – jako wolne
kwasy tłuszczowe, które są obecne w surowicy krwi.
Do tłuszczów prostych należą ponadto woski, które obejmują estry długołańcuchowych alkoholi oraz
kwasów tłuszczowych; dzielą się na woski roślinne.
i zwierzęce (wśród tych ostatnich są m.in. lanolina,
olbrot i wosk pszczeli).
Tłuszcze złożone zawierają w swojej cząsteczce dodatkowo związki fosforu (fosfolipidy), cukru
(glikolipidy) i siarki (sulfolipidy); są one składnikami
wszystkich błon biologicznych.
Głównymi komponentami lipidów błonowych są
kwasy tłuszczowe zawierające najczęściej od 12 do
24 atomów węgla (C12 – C24), tworzące łańcuchy
węglowodorowe. Związki takie mogą reprezentować
zarówno kwasy nasycone – a więc nie zawierające
żadnego podwójnego wiązania, jak i kwasy nienasycone – posiadające jedno lub więcej wiązań podwójnych między atomami węgla w łańcuchu węglowodorowym. Obecność jednego wiązania podwójnego
„–C=C–” odnosi się do kwasów jednonienasyconych
albo monoenowych, dwóch i więcej – do kwasów wielonienasyconych, a więc dienowych, trienowych, tetraenowych , itd. Przykładami kwasów tłuszczowych
nasyconych są kwasy: laurynowy (C12), mirystynowy (C14), palmitynowy (C16), stearynowy (C18),
arachidowy (C20), behenowy (C22), lignocerynowy
(C24), posiadające łańcuch zbudowany z 12, 14, …,
24 atomów węgla (C); naturalne kwasy tłuszczowe
zawierają parzystą liczbę atomów węgla. Przykładem
kwasu monoenowego może być np. kwas oleinowy
(C18:1-ω9), dienowego – kwas linolowy (C18:2-ω6),
trienowego – kwas alfa-linolenowy (C18:3-ω3), tetraenowego - kwas arachidonowy (C20:4-ω6).
Liczba i położenie wiązań podwójnych ma zasadnicze znaczenie dla kształtu cząsteczki kwasu tłuszczowego, ponieważ ich obecność powoduje odgięcie
łańcucha węglowodorowego, skutkujące osłabieniem
oddziaływań hydrofobowych między sąsiadującymi
łańcuchami kwasów tłuszczowych. Ponadto, zależne
od podwójnych wiązań zmiany konformacyjne w strukturze kwasów tłuszczowych wpływają na właściwości
błon biologicznych, generalnie wzmagając ich płynność. Rycina 3. pokazuje przykłady konformacji nasyconego i nienasyconego kwasu tłuszczowego, z możliwymi izoformami „cis” i „trans” kwasu nienasyconego
(w naturalnych kwasach tłuszczowych wszystkie podwójne wiązania występują w konfiguracji „cis”).
Wiele występujących w przyrodzie kwasów tłuszczowych posiada nazwy zwyczajowe, które są w po-
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wszechnym użyciu. Jednak, ze względu na rozmaitość form i duże możliwości przemian kwasów tłuszczowych (w wyniku których powstają różnorodne
struktury o określonym potencjale biologicznym),
niezbędnym stało się wprowadzenie pewnych reguł.
w zakresie nazewnictwa danych struktur. I tak,
wszystkie atomy węgla w łańcuchu węglowodorowym
są numerowane, przy czym węgiel grupy karboksylowej (COOH) jest węglem C1, a dalsze numerowane
są kolejno: C2, C3, itd. Według innej klasyfikacji, węgiel przylegający do grupy karboksylowej, tj. C2, jest
oznakowany literą grecką alfa – α, C3 – β, C4 – γ, itd.;
węgiel najdalszy od grupy karboksylowej jest oznakowany literą omega – ω. Pozycja pierwszego podwójnego wiązania między atomami węgla w stosunku do
węgla ω mówi o przynależności danego kwasu tłuszczowego do szeregu/serii kwasów omega-3, omega-6
czy omega-9 (ryc. 4.).

Kwasy tłuszczowe szeregu
omega-3, omega-6 i omega-9:
przemiany i interakcje
Występujące w organizmach zwierząt i ludzi nasycone i niektóre nienasycone kwasy tłuszczowe mogą
być syntetyzowane de novo w wielu tkankach. Lipogeneza przebiega najintensywniej w komórkach wątroby,
następnie w nerkach, mózgu, płucach, gruczole sutkowym i tkance tłuszczowej. Substratem wyjściowym
jest acetylo-CoA pochodzący z przemian węglowodanów i białek, natomiast produktem końcowym jest
16-węglowy kwas palmitynowy (C16:0), który przy
udziale specyficznych enzymów zwanych elongazami
może być wydłużany do struktur 18- (kwas stearynowy, C18:0), 20-, 22- i 24-węglowych, jak wspomniano
w poprzednim podrozdziale. Wprowadzanie wiązań
podwójnych do struktury kwasu tłuszczowego, a więc
tworzenie kwasów nienasyconych, jest procesem
wymagającym obecności innych enzymów zwanych
desaturazami, których zestaw występujący u ssaków
pozwala na syntezę tylko niektórych związków. Na
przykład, u ssaków nie występują enzymy odpowiedzialne za tworzenie wiązań podwójnych przy atomie
węgla dalszym niż C9, co oznacza, że m.in. człowiek
nie jest zdolny do syntezy kwasu linolowego i arachidonowego (szereg omega-6), czy α-linolenowego (szereg omega-3).
Prekursorem DHA i związkiem zapoczątkowującym serię kwasów omega-3 (ω3) jest kwas α-linolenowy (ALA - α-linolenic acid), zbudowany z 18 atomów
węgla i posiadający 3 podwójne wiązania (C18:3-ω3)
(ryc. 4.). W wątrobie, a także – choć w mniejszym
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Rycina 3. Budowa chemiczna kwasów tłuszczowych nasyconych (bez wiązań podwójnych między atomami węgla .
w łańcuchu węglowodorowym) i nienasyconych (obecność przynajmniej jednego wiązania podwójnego) oraz konformacja
cis - trans kwasu nienasyconego
Obraz prawy – dolny pokazuje strukturę przestrzenną kwasu linolowego (C18:2-ω6), posiadającego dwa wiązania
podwójne, który może występować w trzech konfiguracjach cis-trans, jako: całkowicie cis, całkowicie trans i cis-trans. .
W naturalnych kwasach tłuszczowych wszystkie podwójne wiązania występują w konfiguracji cis.

Rycina 4. Struktura chemiczna kwasów tłuszczowych rozpoczynających szeregi metaboliczne: omega-3 (kwas αlinolenowy, trójnienasycony), omega-6 (kwas linolowy, dwunienasycony) i omega-9 (kwas oleinowy, jednonienasycony)
Zwraca uwagę miejsce pierwszego wiązania podwójnego „–C=C–” w stosunku do węgla „omega” (ω) w pozycji (związki
od dołu): trzeciej → ω3, szóstej → ω6, oraz dziewiątej → ω9.      
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stopniu – w mózgowych komórkach glejowych (Moore i wsp., 1991; Moore, 2001), oraz innych tkankach,
kwas α-linolenowy ulega przemianom katalizowanym
przez wiele enzymów, wydłużających jego strukturę
(elongazy) i tworzących podwójne wiązania (desaturazy) (ryc. 5.). W torze przemian kwasów omega-3
znajdują się, oprócz DHA, także kwasy: eikozapentaenowy (EPA – eicosapentaenoic acid; C20:5-ω3).
i dokozapentaenowy (DPA – docosapentaenoic acid;
C22:5-ω3); ten ostatni stanowi etap regulacyjny w
endogennej syntezie DHA.
Pierwszym związkiem w szeregu omega-6 jest
18-węglowy kwas linolowy (LA – linoleic acid), posiadający dwa podwójne wiązania (C18:2-ω6) (ryc.
4.). Najbardziej znanym przedstawicielem kwasów
serii omega-6 jest kwas arachidonowy (AA lub ARA
– arachidonic acid; C20:4-ω6) – prekursor wielu biologicznie aktywnych związków takich jak: prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny. Natomiast ostatnim
produktem w szeregu omega-6 jest DPA (C22:5-ω6),
posiadający 5 wiązań podwójnych (tak jak w przypadku DPA z szeregu omega-3), przy czym pierwsze wiązanie podwójne występuje w pozycji omega-6; w sensie przemian metabolicznych jest on odpowiednikiem
DHA w szeregu omega-3.
Z kolei kwas oleinowy (C18:1-ω9) rozpoczyna szereg kwasów omega-9. W wyniku działania Δ6-desaturazy, elongazy i Δ5-desaturazy, kwas oleinowy ulega
przemianie do kwasu oktadekadienowego (C18:2ω9), kwasu eikozadienowego (C20:2-ω9) i następnie kwasu eikozatrienowego (C20:3-ω9; MA – mead
acid), który miejscem w szeregu omega-6 i omega-3
odpowiada kwasom: arachidonowemu i eikozapentaenowemu (EPA).
Warto wspomnieć, że kwas oleinowy może powstawać w tkankach/komórkach roślin z nasyconego
kwasu stearynowego (C18:0) w procesie katalizowanym przez Δ6-desaturazę, enzym wprowadzający podwójne wiązanie między C9 i C10 kwasu nasyconego..
W przeciwieństwie do kwasów szeregu omega-3.
i omega-6, kwasy szeregu omega-9 nie należą do kwasów niezbędnych, ponieważ organizm ludzki potrafi
je syntetyzować.
Wewnątrzkomórkowym miejscem przemian metabolicznych kwasów tłuszczowych szeregu omega-3,
-6 i -9 jest siateczka śródplazmatyczna, jedynie etap
beta-oksydacji wymaga translokacji odpowiednich
substratów (C24:6-ω3, C24:5-ω6 i C24:4-ω9) do peroksysomów.
W przemianach kwasów tłuszczowych wszystkich
trzech szeregów uczestniczą te same enzymy, wskazując na funkcjonalne powiązania pomiędzy ścieżkami
metabolicznymi kwasów omega-3, -6 i -9, polegające
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na współzawodnictwie substratowym i regulacji danego etapu przemian na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego przez produkt bezpośredni lub dalszy.
Dla przykładu, aktywacja jednego toru przemian, np.
wynikająca z priorytetowej podaży określonego lipidu
prekursorowego w danym szeregu, np. kwasu linolowego – ω6 (którego jest bardzo dużo w takich roślinach spożywczych i ich olejach, jak: soja, kukurydza,
słonecznik, orzech włoski), i/lub kwasu oleinowego
– ω9 (który znajduje się we wszystkich tłuszczach.
i olejach jadalnych, a którego najbogatszym źródłem
są oleje z orzeszków ziemnych, oliwek czy rzepaku),
spowoduje obniżenie intensywności przemian w szeregu omega-3. Należy zaznaczyć, że w przypadku niedoboru kwasu linolowego (omega-6) i α-linolenowego
(omega-3), przemianom katalizowanym przez desaturazy Δ6 i Δ5 ulega kwas oleinowy (omega-9), którego metabolitem jest kwas eikozatrienowy (C20:3-ω9)
(ryc. 5. oraz opis do tej ryciny). Normalnie, stężenia
tego kwasu w tkankach są niskie, lub wręcz śladowe;
jego wysokie stężenia, odzwierciedlające zintensyfikowany metabolizm kwasów szeregu omega-9, informuje o niedoborze kwasów omega-3 i omega-6.
U człowieka współczesnego, nie preferującego
pokarmów rybnych (bogatych w kwasy omega-3), kaskada przemian kwasów omega-3 nie będzie na tyle
intensywna, aby sprostać wymaganiom organizmu;
dlatego też kwasy te (EPA i DHA), istotne dla prawidłowej funkcji komórki/tkanki/narządu, powinny być
dostarczane w pożywieniu bądź właściwie suplementowane. 
Warto nadmienić, że u człowieka w warunkach fizjologii endogenna konwersja ALA do EPA, a zwłaszcza do DHA jest niewielka (<1%; w tym zakresie kobiety są bardziej efektywne od mężczyzn). O wielkości
syntezy DHA decyduje trzy-etapowa sekwencja DPA→
DHA, która podlega hamowaniu przez endogennie
wytworzone i egzogenne (dieta, suplementacja) EPA
i DHA. Ponadto, DHA może ulegać konwersji wstecznej do DPA i EPA: ok. 1,4% w warunkach fizjologii
przy „normalnej” diecie (tj. nie zawierającej produktów szczególnie bogatych w DHA) i do 12% u ludzi
intensywnie i przewlekle przyjmujących DHA.
Rycina 5. przedstawia wieloetapową syntezę kwasów tłuszczowych szeregu omega-3 i omega-6, z zaznaczonymi enzymami katalizującymi podobne etapy
przemian. Z niektórych powstałych kwasów tłuszczowych zarówno szeregu omega-6 i omega-3 (AA i DPAω6, oraz EPA i DHA) powstają różnorodne związki
biologicznie aktywne, m.in. prostanoidy serii 2 i 3,
leukotrieny serii 4 i 5, lipoksyny, rezolwiny, neuroprotektyny, marezyny, wiele z nich wykazuje potencjał
przeciwzapalny i neuroprotekcyjny.
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Rycina 5. Przemiany kwasów tłuszczowych szeregu omega-3,omega-6 i omega-9
Związkami wyjściowymi są: kwas α-linolenowy (C18:3-ω3 lub 18:3 n-3) dla szeregu omega-3 i kwas linolowy (C18:2-ω6
lub 18:2 n-6) dla szeregu omega-6. W zasygnalizowanym na rycinie szeregu przemian kwasów omega-9 (n-9) związkiem
wyjściowym jest kwas oleinowy (C18:1-ω9 lub 18:1 n-9), który przy udziale Δ9-desaturazy powstaje .
z kwasu stearynowego (C18:0), a w wyniku działania Δ6-desaturazy, elongazy i Δ5-desaturazy ulega przemianom do,
odpowiednio, kwasu oktadekadienowego (C18:2-ω9), kwasu eikozadienowego (C20:2-ω9) i kwasu eikozatrienowego
(C20:3-ω9; MA – mead acid), który miejscem w szeregu omega-6 i omega-3 odpowiada odpowiednio kwasom:
arachidonowemu (C20:4-ω6; AA) i eikozapentaenowemu (C20:5-ω3; EPA). Pomiar stężenia kwasu eikozatrienowego
(MA; C20:3-ω9) w płynach ustrojowych może mieć znaczenie diagnostyczne, gdyż jego wysokie poziomy informują .
o niedoborze kwasów ω3 i ω6.

Kwasy: eikozapentaenowy
i dokozaheksaenowy
Kwasy eikozapentaenowy (eicosapentaenoic acid;
EPA) i dokozaheksaenowy (docosahexaenoic acid;
DHA) są długołańcuchowymi wielonienasyconymi
kwasami tłuszczowymi (WNKT; LC-PUFA – longchain polyunsaturated fatty acids; albo VLC-PUFA –
very long-chain polyunsaturated fatty acids), występującymi powszechnie w błonach komórkowych/plazmatycznych całego organizmu. W tkankach ośrodkowego układu nerwowego głównym ω3-kwasem jest
DHA, który stanowi do 50% całej frakcji błonowych
fosfolipidów w tkance mózgowej, a w siatkówce jeszcze więcej – ok. 60-80% błonowych fosfolipidów (Flisler i Anderson, 1983; SanGiovanni, 2005).
DHA i EPA mogą występować w stanie wolnym,
jednak duża ich część tworzy połączenia z fosfatydyloetanoloaminą (PEA lub PE) i fosfatydylocholiną

(PC), niewielka część może także tworzyć połączenia
z fosfatydyloseryną (PS) – mówimy wówczas o resztach DHA bądź EPA, wchodzących w skład fosfolipidów.
Łańcuch EPA zbudowany jest z 20 atomów węgla
(C20) i posiada 5 podwójnych wiązań (5n) w określonych miejscach (C5=C6, C8=C9, C11=C12, C14=C15
i C17=C18, z których pierwsze „-C=C-” pojawia się w
pozycji omega-3 (ω3; C18=C17). DHA zbudowany jest
z 22 atomów węgla (C22) i posiada 6 podwójnych wiązań (6n) w określonych miejscach (C4=C5, C7=C8,
C10=C11, C13=C14, C16=C17 i C19=C20), z pierwszym
„-C=C-” w pozycji omega-3 (ω3), tj. C20=C19. Strukturę EPA można zatem określić zapisem C20:5-ω3
albo 20:5n3 (lub 20:5n-3), a DHA – C22:6-ω3 albo
22:6n3 (lub 22:6n-3); można spotkać również inne
zapisy dla EPA i DHA, mianowicie 20:5n-ω3 i 22:6nω3. W niektórych publikacjach autorzy stosują jeszcze
inne nazwy dla omawianych związków, mianowicie:
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Rycina 6. Struktura chemiczna kwasu dokozaheksaenowego (DHA) i porównanie ze strukturami kwasu
eikozapentaenowego (EPA) i kwasu arachidonowego

22:6Δ4,7,10,13,16,19 dla DHA i 20:5Δ5,8,11,14,17
dla EPA (ryc. 6.).

Transport egzogennego
i „wątrobowego” EPA i DHA do mózgu
Dostarczany w pożywieniu (dieta, suplementacja)
EPA i DHA, i inne WNKT trafiają do wątroby, gdzie
ulegają estryfikacji do fosfolipidów. Podobnej estryfikacji podlegają kwasy endogenne, zsyntetyzowane
w wątrobie. Z wątroby są one uwalniane w postaci
lipoprotein do krwi i drogą krążenia rozprowadzane
do wszystkich komórek w organizmie, gdzie są wbudowywane do komórkowych błon plazmatycznych.
Kwasy zsyntetyzowane w mózgowych astrocytach.
z dostarczonego kwasu α-linolenowego (C18:3-ω3) są
uwalniane do matriksu zewnątrzkomórkowego i dalej
wychwytywane przez sąsiadujące neurony (Moore,
2001). Wykazano, że glejowa produkcja DHA znajduje
się pod precyzyjną ujemną autokontrolą, co oznacza,
że dostarczony z zewnątrz bądź lokalnie wyprodukowany DHA hamuje własną syntezę – jednakże nie do
końca. Istnienie konstytutywnego procesu syntezy
DHA wskazuje, iż ten najbardziej nienasycony kwas
tłuszczowy musi pełnić biologicznie ważną i niezbywalną rolę w całokształcie metaboliczno-funkcjonalnym mózgu (np. Williard i wsp., 2001; Beltz i wsp.,

2007). Inne obserwacje wykazały, że zestryfikowana
forma DHA (np. kompleks DHA-lizofosfatydylocholina) jest preferencyjnie (wobec formy wolnej DHA)
wychwytywana przez tkankę mózgową w procesie,.
w którym istotną rolę spełnia endotelium mózgowych
mikronaczyń (Bernoud i wsp., 1999). Transport
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do struktur ośrodkowego układu nerwowego jest procesem
efektywnym i wysoce specyficznym, czego przykładem może być transport tychże kwasów do siatkówki. Warto przypomnieć, że właśnie w siatkówce, tej
integralnej części mózgu (siatkówka wraz z nerwem
wzrokowym są de facto wypustką mózgu), występują
najwyższe stężenia DHA.
Drogą krążenia i systemu choriokapilarnego – tzw.
pętlą długą – DHA i inne WNKT dostają się do komórek nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE – retinal
pigment epithelium). Część nowo utworzonych bądź
rekonstytuowanych fosfolipidów, zawierających DHA,
trafia do segmentów wewnętrznych fotoreceptorów
(które zawierają barwniki wzrokowe, np. rodopsynę)
by służyć tam jako element budulcowy struktury segmentu zewnętrznego (POS – photoreceptor outer segment). Proces odbudowy POS od strony perikarionu,
precyzyjnie kompensujący zużyte i złuszczone szczytowe fragmenty POS, jest kluczowy dla utrzymania
funkcjonalnej stabilności fotoreceptora – wielkość
POS ma bowiem kardynalne znaczenie dla przeżycia

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3: aspekty biochemiczne, funkcjonalne i praktyczne
komórki fotoreceptorowej i jakiekolwiek zaburzenia
tego procesu skutkują degeneracją komórki. Wraz ze
złuszczanymi dyskopakietami bogatymi w DHA, kwas
ten trafia ponownie do komórek RPE, skąd – tzw. pętlą krótką – zostaje wydzielony i skierowany do segmentu wewnętrznego fotoreceptora w celu odbudowy
POS (SanGiovanni i wsp., 2005).

DHA – funkcje i zalety
DHA pełni szereg funkcji fizjologicznych zasadniczych dla życia komórek i niewątpliwie można je
utożsamiać z zaletami tego związku. Z punktu widzenia psychiatrii i neurologii dwa kierunki działań
DHA można uznać jako kluczowe (Flisler i Anderson,
1983; SanGiovanni, 2005; Bazan, 2008; Feller i Gawrisch, 2005; Beltz i wsp., 2007; Gawrisch i Soubias,
2008; Wassell i Stillwell, 2008; Wurtman, 2008):
1. unikatowa rola DHA jako elementu budulcowego błon plazmatycznych komórek mózgu,
zwłaszcza neuronów, a przede wszystkim siatkówkowych komórek fotoreceptorowych, oraz
2. pełnienie roli substratu dla związków o potencjale cytoprotekcyjnym i przeciwzapalnym.
Ad 1. DHA, będąc integralnym elementem błon
plazmatycznych, utrzymuje odpowiednią „płynność”
błonowej dwuwarstwy lipidowej; również przyczynia się do eliminacji cholesterolu i tym samym dalej
zwiększa „upłynnienie” błony. DHA wpływa zatem
na właściwości fizykalne błony, zwłaszcza błonowych
O cholesterolu – lipidzie z grupy steroidów - mówi się wiele, zwłaszcza w odniesieniu do jego niekorzystnych aspektów nawiązujących
do hipercholesterolemii jako czynnika ryzyka wystąpienia miażdżycy
i chorób sercowo-naczyniowych (stężenia prawidłowe tego sterolu w
osoczu są: < 200 mg/dl albo < 5,2 mmol/l; o umiarkowanej hipercholesterolemii mówimy przy stężeniach 200-250 mg/dl, 5,1-6,5 mmol/l;
natomiast stężenia >250 mg/dl, a więc > 6,5 mmol/l, wskazują na
znacznie podwyższony poziom cholesterolu). Oprócz ujemnych relacji
cholesterolu z układem krążenia, lipid ten stanowi główny składnik kamieni żółciowych. Mówiąc o cholesterolu często jednak zapominamy o
jego niezbędności w organizmie zwierząt i człowieka. Cholesterol i jego
pochodne są fizjologicznymi składnikami błon biologicznych (z wyjątkiem błon mitochondrialnych) wszystkich komórek zwierząt i człowieka – mózg należy do narządów najbogatszych w te sterole; dużo cholesterolu stwierdza się w nadnerczach i osłonce mielinowej nerwów
(gdzie funkcjonuje jako izolator). Cholesterol działa stabilizująco na
błony biologiczne i decyduje o wielu ich właściwościach. W warunkach
fizjologii wątroba syntetyzuje de novo ok. 1 g cholesterolu dziennie. Jest
on prekursorem w syntezie kwasów żółciowych, przekształcanych następnie w sole żółciowe magazynowane i zagęszczane w pęcherzyku
żółciowym; sole żółciowe stanowią główną postać wydzielania cholesterolu. Powstające na bazie cholesterolu sole żółciowe są niezbędne
do emulgacji tłuszczów i absorbowania w jelicie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K). Ponadto, cholesterol jest substratem
do syntezy witaminy D i hormonów steroidowych: cholesterol (C27) →
pregnenolon (C21) → progestageny (C21) → [glikokortykoidy (C21),
mineralokortykoidy (C21), androgeny (C19), estrogeny(C18)].
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mikrodomen sygnalizacyjnych, określanych jako „błonowe tratwy”, które zawiadują kompartmentalizacją
procesów komórkowych. Należy zaznaczyć, że komórka nerwowa otrzymuje jednocześnie wiele sygnałów.
z zewnątrz – każdy może aktywować (bądź hamować)
określoną ścieżkę sygnalizacyjną, prowadzącą do określonych białek/procesów efektorowych. Odpowiedź
końcowa neuronu (generacja potencjału czynnościowego, bądź hiperpolaryzacja błony komórkowej, jaka
występuje np. po zaabsorbowaniu fotonu przez fotoreceptor) jest wypadkową reakcją na wszystkie bodźce działające na daną komórkę w danym momencie,
niezależnie od tego w jakim miejscu/kompartmencie
komórki dany sygnał był „realizowany”. Przykładem
dobrze ilustrującym skompartmentalizowaną odpowiedź biologiczną może być fotoaktywacja pigmentu
wzrokowego (np. rodopsyny) w komórce fotoreceptorowej siatkówki, której przebieg, wraz z zachowaniem
optymalnej funkcji barwnika, uzależniony jest właśnie od obecności DHA (Feller i Gawrisch, 2005).
Ujmując rzecz bardziej ogólnie można powiedzieć, że wywołane przez DHA zmiany błonowe.
w różnych komórkach organizmu mają znaczenie
fundamentalne dla funkcji błonowych receptorów,
kanałów jonowych i białek transporterowych, a także
dla uwalniania z błony związków lipidowych, będących
prekursorami dla molekuł sygnałowych. Wszystkie te
procesy/zjawiska decydują o poziomie pobudliwości
komórki na bodźce zewnętrzne i gotowości danej komórki do interakcji międzykomórkowych.
Ad 2. Będąc substratem dla lipooksygenazy (LOX), DHA ulega przemianom do związków
dokozatrienowych o silnym działaniu neuroprotekcyjnym. Takim związkiem powstałym z DHA.
w wyniku działania 15-LOX i następującej 16/17epoksydacji jest kwas 10R,17S-dihydroksy-dokoza4Z,7Z,11E,13E,15Z,19Z-heksaenowy,
określany
również jako 10,17S-dokozatrien i znany pod nazwą
neuroprotektyna D1 (NPD1; D od DHA). NPD1 jest
tworzona zarówno w fotoreceptorach (segmenty wewnętrzne) jak i w komórkach RPE i najprawdopodobBłonowe tratwy, zwane również tratwami lipidowymi (lipid rafts),
albo raftami lipidowymi, są małymi (10-200 nm), heterogennymi
domenami w błonie komórkowej, które kompartmentalizują różnorodne procesy komórkowe. Są wzbogacone w sterole (m.in. cholesterol), sfingolipidy i bogate w DHA fosfolipidy; charakteryzują się dużą
dynamiką molekularno-funkcjonalną. Rafty mogą obejmować nawet
30-40% powierzchni błony komórkowej. Eliminacja komórkowego
cholesterolu przez DHA przyczynia się do zwiększenia rozmiaru raftów. Przypuszcza się, że działania „dobroczynne” DHA o szerokim zasięgu mogą być przypisane koegzystencji błonowych domen bogatych
w DHA i raftów lipidowych oraz oddziaływaniom DHA na rafty, co
przyczynia się do zwiększenia aktywności białek sygnałowych i w konsekwencji funkcji komórki (Pike, 2006; Wassell i Stillwell, 2008).
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niej w komórkach mózgu. Oddziałując na swoiste receptory, NPD1 uruchamia mechanizmy prowadzące
do licznych prożyciowych efektów, m.in. hamowania
ekspresji i aktywności czynników prozapalnych, hamowania pro-apoptotycznej kaspazy-3, czy stymulacji
czynników anty-apoptotycznych (np. białek rodziny
Bcl-2) (Mukherjee i wsp., 2007; Bazan, 2008).
Oprócz NPD1, z DHA (a także z EPA) powstają
związki o potencjale przeciwzapalnym – rezolwiny
(resolvins – endogenne związki czynnie „wygaszające”
proces zapalny). Sekwencyjne działanie 15-LOX i 5LOX (połączone z dodatkowymi reakcjami) powoduje
konwersję DHA do 17SHpDHA w pierwszym etapie,
z następującym powstaniem czterech rezolwin serii D
(od DHA), nazywanych skrótowo RvD1, RvD2, RvD3
i RvD4 (Serhan, 2008). Według ostatniej publikacji
Caldera (2009), rezolwin serii D może być więcej.
– w swojej pracy autor sugeruje istnienie dwóch kolejnych związków, mianowicie rezolwin D5 i D6, jednak
nie podaje mechanizmu ich powstawania.
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DHA jest także substratem dla cyklooksygenazy2 (COX-2). Reakcja zachodząca przy udziale acetylowanego COX-2 (ASA:COX-2; acetylacja następuje.
w obecności kwasu acetylosalicylowego, ASA - acetylsalicylic acid; popularnej aspiryny/polopiryny)
skutkuje powstaniem 17RHpDHA, który za sprawą 5LOX podlega dalszym przemianom do przynajmniej
4 rezolwin RvD1-RvD4. Dla podkreślenia roli ASA.
w inicjacji tej ścieżki przemian DHA powstające rezolwiny poprzedzane są adnotacją „zależne od aspiryny” (aspirin-triggered resolvins, ATRvDs; AT-RvD1
– AT-RvD4). Reakcje konwersji DHA do 17RHpDHA
może także katalizować monooksygenaza z grupy cytochromu P450 (Serhan, 2008; Calder, 2009).
Podobnie jak w przypadku DHA, EPA również
podlega sekwencyjnym przemianom przy udziale 15LOX/5-LOX oraz ASA:COX-2/5-LOX. W pierwszym
etapie powstaje 18R-hydro(peroksy)-EPE (18R-HpEPE = kwas hydro(peroksy)eikozapentaenowy), przetwarzany następnie do 5S-hydro(peroksy)-18R-hy-

Rycina 7. Kwasy szeregu omega-3 i omega-6 jako substraty dla wielu rodzin związków o różnych działaniach
fizjologicznych
Zwracają uwagę efekty przeciwzapalne wywoływane głównie przez mediatory pochodzące od EPA i DHA (leukotrieny,
rezolwiny i neuroprotektyny), ale także pochodzące od kwasu arachidonowego – lipoksyny (LXA4) i rezolwiny DPAω6, oraz efekty prozapalne wywoływane przez mediatory pochodzące tylko od kwasu arachidonowego. Pusty prostokąt
oznacza brak danych.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3: aspekty biochemiczne, funkcjonalne i praktyczne
droksy-EPE, i dalej – w wyniku enzymatycznej epoksydacji połączonej z hydrolizą lub redukcji – do dwóch
rezolwin serii E (od EPA), tj. odpowiednio rezolwiny
E1 (RvE1) i rezolwiny E2 (RvE2). EPA może także
podlegać przemianom do rezolwin serii E szlakiem
zależnym od ASA:COX-2 i 5-LOX (Serhan, 2008;
Calder, 2009).
Ostatnie dane wskazują na istnienie kolejnej ścieżki możliwych przemian DHA do jakościowo nowych
związków o właściwościach przeciwzapalnych – tzw.
marezyn. Obecnie scharakteryzowano jeden związek tej serii, któremu nadano nazwę skrótową MaR1.
Oryginalny (angielski) termin maresin (marezyna)
pochodzi od połączenia dwóch-trzech pierwszych
liter trzech wyrazów angielskich: macrophage, resolution i inflammation, określających miejsce i cel
powstawania związku/ów. W przemianach DHA do
marezyny mają uczestniczyć kolejno: 12-LOX (DHA
→ 14-hydro(peroksy)-DHA lub 14HpDHA), i dalej
albo enzymatyczna redukcja do 14S-HDHA i/lub podwójna dioksygenacja (np. sekwencyjne działanie 12LOX i 5-LOX) do produktu końcowego, mianowicie
7S,14S-dihydroksy-DHA (7S,14S-diHDHA) (Serhan
i wsp., 2009).
Tak więc marezyny, obok rezolwin i protaktyn,
stanowią trzeci typ związków o wysokiej aktywności
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biologicznej, które powstają z DHA wskazując, iż
ten długołańcuchowy najbardziej nienasycony kwas
tłuszczowy jest związkiem o niebywałych możliwościach zarówno przemian strukturalnych, jak i wywierania różnorodnych bezpośrednich i pośrednich
efektów w organizmie zwierząt i człowieka. Rycina
7. przedstawia pochodne WNKT omega-3 i omega-6.
z zaznaczeniem ich aktywności pro- i przeciwzapalnej. Natomiast rycina 8. przedstawia miejsce działania lipidowych mediatorów prozapalnych i przeciwzapalnych (tj. mediatorów „prowygaszeniowych”).
w czasowym przebiegu ostrego odczynu zapalnego.
Szczegółowe omówienie przemian DHA i EPA,.
a także kwasu arachidonowego (AA), do mediatorów
o właściwościach przeciwzapalnych („prowygaszeniowych”) i (neuro)protekcyjnych zainteresowany Czytelnik znajdzie w innym opracowaniu autora niniejszego artykułu (Nowak, 2009).

DHA – czy tylko zalety,
czy też są i wady?
Posiadając 6 wiązań podwójnych DHA jest kwasem najbardziej nienasyconym, i w konsekwencji
najbardziej wrażliwym na utlenianie. Oznacza to,

Rycina 8. Czasowy przebieg ostrej reakcji zapalnej z uwzględnieniem lipidowych mediatorów pozapalnych i
przeciwzapalnych (prowygaszeniowych – pro-resolving)
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że w wyniku jego peroksydacji powstają nadtlenki,
a struktura ulega rozbiciu do mniejszych fragmentów, przyczyniając się do tworzenia najpierw siedmiowęglowych struktur, a następnie – po przyłączeniu cząsteczki białka (np. albuminy) – koniugatów,
nazywanymi również adduktami. Takim związkiem
7-węglowym jest kwas 4-hydroksy-7-oksohept-5-enowy (HOHA), który następnie ulega cyklizacji do 2(ω-karboksyetylo)pirolu (CEP) w wyniku koniugacji
z cząsteczką białka (addukt CEP-białko). Związki te
posiadają potencjał patogenny, m.in. promujący reakcje prowadzące do zmian degeneracyjnych. Jednym z przykładów sekwencji procesów, przynajmniej
w części zależnych od powstającego adduktu CEPbiałko, jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
(AMD – age-related macular degeneration), choroby
okulistycznej prowadzącej początkowo do deformacji
i ubytków widzenia centralnego, a później częściowej bądź całkowitej ślepoty (Nowak, 2009). Można
przypuszczać, że zmiany destabilizujące homeostazę czynnościową i fizjologię będą również zachodzić
w obrębie mózgu. Taki ciąg reakcji może być niekorzystny dla sąsiadujących komórek/tkanek, ponieważ
„nakręca” spiralę stresu oksydacyjnego. Jaki będzie
dalszy skutek takich przemian (bo nie musi być obligatoryjnie niekorzystny) zależy od lokalnych możliwości neutralizowania powstających wolnych rodników
przez systemy obrony antyoksydacyjnej. Gorzej rokuje powstawanie adduktów białkowych, ponieważ te
są na ogół immunogenne i właśnie immunogenność,
przyczyniająca się do mobilizacji układu odpornościowego i generacji reakcji autoagresji, może przekładać
się na groźną w skutkach patologię – np. wspomniane
wcześniej AMD. Taki scenariusz: „DHA plus peroksydacja → HOHA → CEP/CEP-białko” może budzić
obawy tych wszystkich, którzy intensywnie suplementują WNKT serii omega-3. Obawy mogą być tym
większe, że peroksydacyjna fragmentacja i tworzenie
związków karboksyalkilopirolowych nie ogranicza się
do DHA, ale dotyczy najprawdopodobniej wielu innych (np. EPA, kwas linolowy), bądź nawet wszystkich WNKT, które są dostarczane z pokarmem lub
przyjmowane jako suplementy diety (Nowak, 2009).
Warto jeszcze wspomnieć o neuroprostanach.
i ostatnio odkrytych neurofuranach – powstających
w warunkach in vivo produktach nieenzymatycznej,
wolnorodnikowej peroksydacji DHA (Roberts i wsp.,
1998; Song i wsp., 2008). Związkami o zbliżonych
właściwościach biochemicznych do neuroprostanów
i neurofuranów są izoprostany i izofurany – struktury podobne do prostaglandyn, powstające z kwasu arachinownowego (AA) w wyniku ataku wolnych
rodników na postać zestryfikowaną tego WNKT-ω6,.
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a więc formę „związaną” AA występującą w błonowych fosfolipidach (Lawson i wsp., 1999; Milne.
i wsp., 2008). Ta cecha odróżnia nieenzymatyczne tworzenie izoprostanów od enzymatycznego formowania prostaglandyn czy leukotrienów, których
biosynteza wymaga wolnego AA. Izo/neuro-prostany
i izo/neuro-furany są ciekawe o tyle, że ich budowa
charakteryzuje się trwałością metaboliczną i po rozszczepieniu (prawdopodobnie przy udziale fosfolipaz)
ze struktur zakotwiczonych w błonie dostają się do
układu krwionośnego i następnie do moczu, z którym
są usuwane z organizmu. Występując powszechnie
w płynach ustrojowych (krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy) i stanowiąc odzwierciedlenie procesu
peroksydacji długołańcuchowych lipidów (m.in. AA,
DHA, EPA), są wykorzystywane jako wiarygodne in
vivo biomarkery stresu oksydacyjnego, posiadające
wartość diagnostyczną, m.in. w chorobach neurodegeneracyjnych (Montine i wsp., 2004; Basu, 2008).
Czy jest zatem problem z suplementacją WNKT
omega-3, czy też go nie ma? Analizując całokształt aktywności biologicznej DHA w kategoriach wad i zalet
wydaje się, że wadą – być może jedyną – tej cząsteczki
może być to, iż łatwo ulega utlenianiu. Ale z drugiej
strony, właśnie dzięki swojej strukturze, DHA jest elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania komórek w organizmie, zwłaszcza w ośrodkowym
układzie nerwowym, gdzie pełni wiele ról bardzo ważnych dla funkcji neuronów (np. Flisler i Anderson,
1983; Beltz i wsp., 2007; Mukherjee i wsp., 2007;
Wurtman, 2008) – i ten aspekt należy postrzegać w
kategorii niewątpliwych zalet. Podkreślenia wymaga
fakt, że stężenia DHA w mózgu, należą do najwyższych.
w organizmie człowieka – plasują się zaraz za kompleksem: fotoreceptory-RPE w siatkówce, a mechanizmy
odpowiedzialne za dostarczenie tego kwasu do tkanek
mózgu i oka, oraz utrzymanie właściwego wysokiego
poziomu – jak opisano wcześniej – mają znamiona procesów specyficznych i wysoce wyspecjalizowanych.
         
„Niezbędne” kwasy tłuszczowe
i ich występowanie w pokarmie
i suplementach diety
WNKT serii omega-3 i omega-6 nazywane są także niezbędnymi wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (NWNKT; EFAs – essential fatty acids) dla
podkreślenia ich znaczenia w funkcjonowaniu każdej
komórki, oraz konieczności dostarczania organizmowi z zewnątrz.
Kwasy te są niezbędne do prawidłowego wzrostu,
rozwoju i właściwego funkcjonowania wszystkich na-
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rządów, a zwłaszcza siatkówki, mózgu i serca,. Prac
na temat zalet WNKT szeregu omega-3 w kontekście
szeroko pojętej profilaktyki różnorodnych dysfunkcji
poszczególnych narządów i organizmu jako całości,.
a niekiedy działań terapeutycznych, np. w kardiologii, a także w okulistyce, psychiatrii i innych schorzeniach, jest bardzo dużo i wiele z nich reprezentuje
dobrze udokumentowany materiał (Antoniak i Nowak, 2008; Bays i wsp., 2008; Simonopoulos, 2008;
Riediger i wsp., 2009).
Uwzględniając zalety WNKT serii omega-3, suplementowanie tymi kwasami znajduje powszechną akceptację klinicystów, a do wszystkich potrzebujących
kierowana jest szeroka oferta najprzeróżniejszych
preparatów o różnej zawartości poszczególnych kwasów. Są również preparaty o większej zawartości DHA
i te są specjalnie adresowane do pacjentów okulistycznych; pacjenci ze schorzeniami mózgu powinni również preferować preparaty o wyższej zawartości DHA,
natomiast pacjenci „kardiologiczni” – niekoniecznie,
ważne są wszystkie kwasy omega-3.
W oparciu o liczne badania kliniczne, zasadność
suplementowania kwasami omega-3 u pacjentów.
z dolegliwościami ze strony serca nie podlega dyskusji. Problem nie jest tak oczywisty – zapewne z powodu braku jednoznacznych i przekonujących danych.
– w przypadku innych dolegliwości czy chorób.
Przywołując pytanie często zadawane przez lekarzy
okulistów, psychiatrów i neurologów, a także lekarzy
pierwszego kontaktu: czy pacjenci z AMD oraz schorzeniami psychiatryczno-neurologicznymi powinni
suplementować WNKT serii omega-3 preparatami
bogatymi w DHA i EPA – odpowiedź brzmi „tak”,
zwłaszcza jeśli suplementacja obejmuje jednoczesne
stosowanie preparatów przeciwutleniających (w przySuplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi
– WNKT serii omega-3 (głównie EPA i DHA) – w formie gotowych
preparatów uzyskiwanych z ekstraktów wątroby ryb morskich, lub
znaczącego zwiększenia spożycia ryb, jest szeroko rekomendowanym rodzajem terapii prewencyjnej lub wspomagającej w wielu
dysfunkcjach i chorobach organizmu, choćby wspomnieć zaburzenia/choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby ośrodkowego
układu nerwowego (neurologiczno-psychiatryczne), dermatologiczne, choroby o podłożu zapalnym, a nawet onkologiczne. Zalecane dawkowanie bywa bardzo różne – w tym aspekcie zwraca
jednak uwagę stanowisko Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EHA, AHA), które zdecydowanie.
w oparciu o liczne badania kliniczne zaleca suplementację WNKT
omega-3 w dawce 1 g na dobę u wszystkich chorych po zawale
serca oraz u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. Ciekawostką jest to, że wg najnowszych danych AHA, wraz z suplementacją „omega-3” nie należy rygorystycznie eliminować kwasów serii
omega-6 (np. kwasu linolowego, C18:2-ω6, stanowiącego 85-90%
kwasów omega-6 przyjmowanych w diecie), których nasz organizm
nie jest w stanie syntetyzować, a które - wg różnych opiniotwórczych źródeł, w tym WHO - powinny stanowić 3-10% zapotrzebowania energetycznego.
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padku chorób degeneracyjnych siatkówki – luteina,
zeaksantyna, mezozeaksantyna i inne, w przypadku
chorób mózgu – witamina E, C, luteina, oraz zestawy
antyoksydacyjnych mikroelementów typu cynk, selen,
mangan), albowiem kalkulacja możliwych zysków.
i strat zdecydowanie jest po stronie tych pierwszych.
Z kolei pytania często zadawane przez pacjentów
dotyczą głównie dwóch aspektów: 1) sposobu suplementacji – czy spożywać odpowiednie pokarmy bogate w kwasy omega-3, czy też stosować suplementację
odpowiednimi farmaceutykami, tzw. suplementami
diety, oraz 2) wielkości/dawkowania suplementacji
– a więc jak często i jak obfitą stosować specjalną
dietę, lub ile kapsułek preparatu suplementacyjnego
przyjmować jednorazowo i w ciągu dnia.
Międzynarodowe zalecenia mówią o potrzebie stałego, regularnego przyjmowania przez dorosłych ok.
200 mg DHA/dzień; kobiety ciężarne powinny przyjmować co najmniej 200 mg DHA/dzień. Danych polskich odnośnie przyjmowania DHA (bądź DHA+EPA,
albo ogólnie kwasów omega-3) przez Polaków jak do
tej pory nie ma – są jednakże dla innych krajów. Jak
wyliczono przeciętny Amerykanin spożywa dziennie
<100 mg DHA i ok. 130-150 mg DHA+EPA, co stanowi znacznie poniżej zalecanej normy. Dlatego też
Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne (ADA – American Dietetic Association) rekomenduje – w celu
utrzymania dobrego zdrowia – regularne spożywanie
różnorodnych pokarmów bogatych w DHA i EPA (z
rybami na czele) przynajmniej 2 razy w tygodniu, ale
też nie wyklucza stosowania suplementacji środkami
farmaceutycznymi zawierającymi takie kwasy (KrisEtherton i Hill, 2008).
Najbogatszym źródłem pokarmowego DHA są
drapieżne ryby zamieszkujące głębie mórz i oceanów;
inne ryby – np. łosoś atlantycki, śledź, sardynki, makrela, tuńczyk, halibut, flądra, oraz pstrąg, zawierają
nieco mniej kwasów omega-3 (porcja wymienionych
ryb dostarczająca 1 g DHA+EPA zawiera się w granicach 43-200 g, w zależności od gatunku; ryc. 9.).
Różnorodne owoce morza i glony także zawierają
kwasy omega-3, jednakże za najcenniejszy uznaje się
wciąż olej ekstrahowany z wątroby rekina żyjącego.
w okolicy Nowej Zelandii i Tasmanii, który oprócz
kwasów omega-3 zawiera także inne biologicznie aktywne substancje, jak alkiloglicerole i skwalen o właściwościach immunostymulująych. Ponadto, w niektórych krajach produkuje się żywność wzbogaconą
niewielkimi ilościami kwasów tłuszczowych – dotyczy
to pieczywa, przetworów mlecznych, margaryny, herbatników, soków.
Trwają poszukiwania alternatywnych źródeł kwasów omega-3 pozyskiwanych m.in. z hodowli mikro-
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Rycina 9. Zawartość kwasu eikozapentaenowego (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w wybranych gatunkach ryb
Dla porównania, pokazano również brak kwasów omega-3 w mięsie wołowym i wieprzowym i śladowe ilości w mięsie
kurczęcia. W hodowlach bez dostępu zwierząt do naturalnego środowiska, zawartość wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych omega-3 w ich organizmie jest uzależniona od jakości i składu stosowanych pasz.

alg Crypthecodinium cohnii, których olej zawiera
40% DHA (przy znikomej ilości innych nienasyconych kwasów tłuszczowych). Takie źródło DHA nazywa się skrótowo DHASCO od angielskiej nazwy DHA
Single Cell Oil (Martek Biosciences Corporation of
Columbia, MD, USA). DHASCO (albo DHASCO-T)
zyskało pozytywną opinię Amerykańskiej Agencji ds.
Żywności i Leków (US FDA) i zostało zakwalifikowane jako produkt klasy GRAS (Generally Recognized
As Safe), rekomendowany do użycia u niemowląt.
i małych dzieci, w połączeniu z kwasem arachidonowym produkowanym przez grzyby Mortierella alpina
(ARASCO, ARA Single Cell Oil). Innym produktem
zawierającym DHA jest DHASCO-S, którego źródłem są mikroalgi Schizochytrium sp.; zawiera on 40%
DHA i 2,5% EPA, oraz dodatkowo ok. 15% kwasu
dokozapentaenowego (DPA, C22:5-ω6), przedstawiciela kwasów szeregu omega-6. Badania przeprowadzone na ludziach wykazały, że biorównoważność
i skuteczność suplementacji (wyrażona poziomem
DHA w osoczowych fosfolipidach i erytrocytach) jest
podobna po spożyciu kapsułek zawierających oleje.
z obu typów alg (DHASCO-T i DHASCO-S) i nie różni się od ekwiwalentnej (odnośnie zawartości DHA)
porcji przygotowanego do spożycia łososia. Zarejestrowano także stosunkowo mały wpływ opisanej suplementacji/diety na stężenia EPA (Arterburn i wsp.,

2006, 2008). Wyniki te dowodzą, że precyzyjnie kontrolowana produkcja, pochodzącego od alg, oleju zawierającego określoną ilość DHA może w przyszłości
stanowić główne źródło suplementowanego kwasu.
Prowadzone są również hodowle roślin transgenicznych, które – po odpowiednich manipulacjach
genetycznych – są w stanie syntetyzować kwasy
tłuszczowe omega-3 (EPA, DPA, DHA), przy czym
zawartość takich związków lipidowych jest bardzo
zróżnicowana w analizowanych roślinach i zawiera
się w przedziale: 3-20%. Wśród badanego materiału
roślinnego są: liście i nasiona rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana), nasiona – siemię lniane
lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum), nasiona
i zarodki soji (Glycine clandestina; Glycine max),
czy też nasiona kapusty sitowatej (Brassica juncea)
(Venegas–Caleron i wsp., 2009). Niektóre z hodowanych roślin transgenicznych w swych nasionach
zawierają kwas stearydonowy (C18:4-ω3), będący
w syntezie kwasów omega-3 metabolicznie bardziej
wydajnym pośrednikiem od kwasu α-linolenowego
(ALA; C18:3-ω3). Należy zaznaczyć, że pierwsze
doniesienia mówiące o (częściowym) sukcesie technik inżynierii genetycznej w zakresie roślinnej biosyntezy EPA, DPA i DHA pojawiły się w roku 2004
i można oczekiwać, że w najbliższej przyszłości uda
się wyselekcjonować gatunek, u którego biosynteza
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Rycina 10. Wybrane szlaki przemian wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u roślin, człowieka i nicienia
Caenorhabditis elegans
Zaznaczony owalem fragment syntezy DHA z DPA u ssaków przebiega drogą najkrótszą , ale drogą okrężną – tzw.
szlakiem „Sprechera”. Ze względu na niedostatek niektórych enzymów, człowiek musi dostarczać w diecie kwasy
„startowe” do syntezy AA, EPA i DHA, które znajdują się w pokarmach/olejach roślinnych. Mała efektywność przemian
szlaku omega-3 w tkankach ssaków sprawia, iż człowiek musi dostarczać EPA, DPA i DHA w diecie lub drogą
suplementacji. Rośliny na ogół nie produkują kwasów szeregu omega-3, natomiast nicień Caenorhabditis elegans posiada
wszystkie enzymy niezbędne do „całościowej” biosyntezy kwasów omega-3, jednakże tylko do EPA; nie potrafi on dokonać
przemiany EPA do DHA.

kwasów omega-3 będzie porównywalna z dobrymi
źródłami zwierzęcymi.
Na rycinie 10. przedstawiono przykładowe „endogenne” szlaki biosyntezy kwasów tłuszczowych omega-3 u roślin, człowieka i szeroko wykorzystywanego
w badaniach molekularno-genetycznych nicienia
Caenorhabditis elegans, który posiada wszystkie niezbędne enzymy umożliwiające mu dokonanie de novo
syntezy EPA.
Suplementacja olejami z nowych źródeł wydaje się
szczególnie przekonująca dla osób, które ograniczyły
spożycie ryb ze względu na nietolerancję smakową,
a zwłaszcza ze względu na obawy i ryzyko ich zanieczyszczenia metalami ciężkimi, rtęcią, czy chlorem
organicznym (Surette i wsp., 2004).

Suplementacja – uwagi praktyczne
Lekarz, a zwłaszcza pacjent, powinni być świadomi, że zmiana diety (nierzadko będącej wynikiem
upodobań smakowych, a nie wartości odżywczych)

na dietę skierowaną na osiągnięcie konkretnego celu
medycznego, a także przyjmowanie jakichkolwiek
suplementów diety, powinno być racjonalnym działaniem opartym na wiedzy i doświadczeniu. Dotyczy to
przede wszystkim suplementów diety, które zawierają
konkretne substancje i/lub mniej sprecyzowane wyciągi, ekstrakty, itd., ogólnie mieszaniny rozmaitych
związków chemicznych, które są w wolnej sprzedaży.
i często owiane mitem unikatowości i sukcesu nagłaśnianym przez mass media.
Jeśli nie ma potrzeby wysokiej podaży kwasów
omega-3 (a taka może wynikać z konkretnych wskazań i działań profilaktyczno-terapeutycznych), najlepiej uzupełniać magazyny takich związków poprzez
wprowadzenie diety zawierającej produkty bogate.
w owe kwasy, np. spożywanie posiłku z tłustej ryby
przynajmniej dwa razy w tygodniu, co w przybliżeniu
odpowiada podaży 500 mg/dzień EPA+DHA+DPA.
Wiele narodowych i światowych organizacji o profilu medycznym (np. Australia and New Zealand
National Health and Medical Research Council, National Heart Foundation of Australia, European So-

142
ciety for Cardiology, European Heart Association,
American Heart Association, International Society
for the Study of Fatty Acids and Lipids, U.K. Scientific
Advisory Committee on Nutrition, World Health Organization) zaleca regularne spożywanie łączne EPA.
i DHA w granicach 400-650 mg/dzień. Rekomendacje krajowej Grupy Ekspertów, dotyczące spożycia.
i suplementacji diety kwasami omega-3 w populacji
ludzi dorosłych, sugerują, iż „w codziennej diecie
zdrowego człowieka powinno się znaleźć nie mniej
niż od 0,5 do 1,5 g (średnio 1 g/dziennie) kwasów
tłuszczowych EPA i DHA” (Rekomendacje Grupy
Ekspertów, 2007). W przypadku dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego, zalecane dawkowanie kwasów omega-3 (EPA+DHA+DPA) może
być dwu-, trzy-, a nawet czterokrotnie większe (KrisEtherton i Hill, 2008). Warto nadmienić, że w celu
obniżenia poziomu trójglicerydów w stanie hipertriglicerydemii zalecane dawkowanie kwasów omega-3
(bez lub łącznie ze statyną lub fibratem) może dochodzić nawet do 4 g dziennie (cztery 1-g kapsułki, każda zawierająca kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci
estrów etylowych, głównie EPA – 465 mg i DHA – 375
mg; kuracja 8-tygodniowa) (Davidson i wsp., 2007),.
a u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi
– do 6 g EPA dziennie (kuracja 4-miesięczna) (Keck
i wsp., 2006), a nawet 9,6 g kwasów omega-3/dzień
przez okres również 4 miesięcy (Stoll i wsp., 1999).
Ile zatem można przyjąć kwasów omega-3 w ciągu dnia bez obawy o stan zdrowia? Według danych
FDA, spożycie kwasów omega-3 (DHA, EPA, DPA)
do 3 g/dzień nie powinno wywołać efektów ubocznych (kwalifikacja GRAS); jednakże dawki wyższe, tj.
>3 g/dzień, mogą nieść ryzyko możliwych krwotoków
u wrażliwych biorców (zwłaszcza tych przyjmujących
leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe), dlatego
intensywne spożywanie kwasów omega-3 powinno
odbywać się pod kontrolą lekarza. Tak więc górna
granica dobowej dawki kwasów omega-3 nie jest definitywnie określona, jednak wydaje się zasadne, aby
przestrzegać wytycznych FDA.
Według opinii autora niniejszego opracowania,
który dokonał krytycznej analizy danych na temat
dawkowania kwasów omega-3 u ludzi, opublikowanych w kilkudziesięciu pracach z ostatniej dekady,
preferowana dzienna bezpieczna dawka łączna dla
DHA+EPA+DPA powinna zawierać się w granicach
0,5-1 g, czasami do 1,5-2 g – w zależności od celu
suplementacji (konkretne wskazania profilaktycznoterapeutyczne); w sytuacjach wyjątkowych – do 3
g/dzień (wskazania terapeutyczne; kontrola lekarza).
Nie ma zgodnej opinii, że dawki >3 g/dzień są bar-
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dziej skuteczne, dlatego też – na dzień dzisiejszy – sugerowane powyżej dawkowanie wydaje się racjonalnym wyborem. Warto przypomnieć zasadę dotyczącą
generalnie farmakoterapii mówiącą, że jeśli dany lek
stosowany w zalecanych dawkach terapeutycznych
jest nieskuteczny, to zamiast zwiększania dawki danego leku w dalszej terapii należy pomyśleć o zmianie
leku, bądź wprowadzeniu innej strategii terapeutycznej, np. włączeniu kolejnego leku.
Co zatem z pacjentami psychiatrycznymi i neurologicznymi? Opublikowanych prac nt. stosowania
strategii polegającej na zwiększaniu podaży kwasów
omega-3 (dieta, suplementacja) w terapii różnych
schorzeń neurologiczno-psychiatrycznych (głównie: choroby afektywnej, schizofrenii, chorób o podłożu neurodegeneracyjnym – choroba Alzheimera,
Parkinsona, Hungtingtona, stwardnienie rozsiane),.
a także zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.
u dzieci (ADHD – attention-deficit-hyperactivity disorder), jest bardzo dużo, a uzyskiwane wyniki różne
– od braku efektu po częściowy, a nawet pełny sukces
terapeutyczny (McNamara, 2006; Peet, 2006; Calon
i Cole, 2007; Krawczyk i Rybakowski, 2007; Ohara,
2007; Ross i wsp., 2007; Andreescu i wsp., 2008;
Das, 2008; Dyall i Michael-Titus, 2008; Cole i Ma,
2009; Raz i Gabis, 2009; Su, 2009). Z w/w chorób,
relatywnie najwięcej uwagi poświecono chorobie Alzheimera i zespołom depresyjnym, ale nawet i w tych
schorzeniach, w których wielokrotnie obserwowano
efekty pozytywne po suplementacji kwasami omega-3, autorzy podsumowują swoje obserwacje jako
wstępne i wymagające potwierdzenia w badaniach
obejmujących większą liczbę chorych. O relatywności
uzyskiwanych wyników świadczy rozległy zakres stosowanych w poszczególnych badaniach dawek EPA.
i DHA. Na przykład, dla choroby Alzheimera – DHA:
0,24-4,3 g/dzień, EPA: 0,5-1,1 g/dzień; czasokres
kuracji: 3-12 miesięcy; dla depresji – DHA: 0,223,4 g/dzień, EPA: 0,33-6 g/dzień; czasokres kuracji:
1-13 miesięcy (np. Turnbull i wsp., 2008; Cunnane.
i wsp., 2009). Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do terapeutycznej suplementacji WNKT-ω3.
u schizofreników, którzy otrzymywali kwasy tłuszczowe w szerokim zakresie dawek przez różny okres czasu. Ostatnie opracowanie tego zagadnienia, w postaci
obszernej meta-analizy danych opublikowanych, zawiera znamienne w swej treści podsumowanie, w którym Irving i wsp. (2009) konkludują: „Three updates
of this review have resulted in more included studies
and more people randomised but still relatively little
useful additional data. These results remain inconclusive. … The use of omega-3 polyunsaturated fatty
acids for schizophrenia still remains experimental
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and this review highlights the need for large, well designed, conducted and reported studies.” Co z tego
wynika i czy da się sformułować wiążące przesłanie
dla lekarzy praktyków?
Biorąc pod uwagę rolę fizjologiczną jaką pełnią
kwasy omega-3, ich występowanie i mechanizm działania – zarówno bezpośredni (efekty błonowe) jak.
i pośredni (poprzez powstające z DHA i EPA mediatory sygnałowe typu neuroprotektyn, rezolwin i marezyn), należałoby oczekiwać wielu efektów „dobroczynnych”, bardziej ogólnych niż skoncentrowanych
na konkretnym układzie neuroprzekaźnikowym, czy
też konkretnej strukturze mózgu. I co najważniejsze
– podaż tych kwasów siłą rzeczy nie może skutkować
efektem natychmiastowym; efekty działania takich
kwasów narastają powoli (a wiec kuracja musi być
długofalowa: miesiące-lata) i w sposób bardzo zindywidualizowany. Tak więc nie można spodziewać się,
że pozytywny efekt obserwowany po określonym czasie u jednego pacjenta wystąpi po takiej samej kuracji
u innego pacjenta. Niemniej jednak, idąc za przykładem EHA i AHA (patrz przypis dolny nr 3), a także
rekomendacje autora niniejszego opracowania dla
pacjentów okulistycznych (Nowak, 2009), wydaje się,
że pacjenci ze schorzeniami psychiatryczno-neurologicznymi powinni również przyjmować kwasy omega3 w dawkach umiarkowanie większych, optymalnie
do 1 g dziennie, pamiętając o proporcji: DHA > EPA.
Przy dobrej tolerancji i skuteczności terapii kwasami
omega-3 – dawkę dzienną można zwiększyć do 1,5,
a nawet 2 g, przy czym wskazana jest kontrola lekarza psychiatry/neurologa, oraz opcjonalnie okulisty.
i kardiologa. Uwaga – pacjenci nie mogą suplementować kwasów omega-3 zalecanych przez np. okulistę, kardiologa, czy psychiatrę, niezależnie! Preparaty
suplementacyjne w swoich nazwach mogą nawiązywać do schorzeń/wskazań okulistycznych czy kardiologicznych, czy innych, zawierają jednakże te same
kwasy omega-3 (DHA, EPA, DPA i ewentualnie inne)
– różnice mogą polegać jedynie na składzie i proporcji
oferowanych substancji (dobry preparat powinien posiadać taką specyfikację). W porównaniu do wskazań
kardiologicznych czy okulistycznych, proponowana
optymalna dawka 1 g/dzień dla pacjentów psychiatryczno-neurologicznych jest relatywnie niska, jednak uwzględniając przewlekły i często postępujący
charakter choroby, suplementowanie kwasami omega-3 (łącznie z zestawem odpowiednich antyoksydan-
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tów) powinno odbywać się przez cały czas trwania
schorzenia. Podaż DHA powinna być priorytetowa,.
a więc suplementy diety „okulistyczno-psychiatryczno-neurologiczne” winny zawierać więcej DHA niż
EPA. Należy pamiętać, że EPA jest co prawda prekursorem DHA (ryc. 5.), ale wydajność konwersji EPA
→ // → DHA jest niewielka zarówno w fizjologii, jak i
po przyjęciu nawet dużych dawek EPA (tak może być
w przypadku suplementacji). Bardziej efektywnym
od EPA prekursorem DHA jest DPA szeregu omega-3
(C22:5-ω3).
I na koniec jeszcze jedna uwaga. Choć w obecnej
pracy podkreśla się zalety głównie kwasów omega-3,
należy pamiętać, że istnieje konieczność dostarczania
w pożywieniu lub suplementowania kwasami zarówno omega-3 jak i omega-6 – wszystkie bowiem są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórki,
tkanki, narządu, a organizm ludzki nie potrafi w dostatecznych ilościach wytworzyć tych cennych związków. Z podażą kwasów omega-6 na ogół nie ma większych problemów, bowiem w codziennej diecie przeciętnego człowieka dominują kwasy tego typu – są one
dostarczane z pożywieniem pochodzenia roślinnego.
Spożywane oleje zawierają m.in. duże ilości kwasu
linolowego (LA, C18:2-ω6; 11-66% w zależności od
rodzaju oleju), praktycznie nie zawierają EPA i DHA,
zawierają natomiast różne ilości kwasu α-linolenowego (ALA, C18:3-ω3) – relatywnie niewielkie (< 1%).
w większości olejów. Jednak olej sojowy i rzepakowy
zawierają więcej ALA, odpowiednio 7 i 11%, a olej
lniany nieoczyszczony i z pierwszego tłoczenia na
zimno – aż 55%. Olej lniany zimno tłoczony nieoczyszczony i bogaty w kwasy omega-3 nie jest dostępny.
w sklepach, a ten dostępny jest tzw. „niskolinolenowym” – dzięki czemu jest mniej podatnym na utlenianie, a więc jest bardziej trwałym olejem. Rycina
11. pokazuje procentowy skład kwasów tłuszczowych
w wybranych olejach roślinnych i dla porównania.
w tłuszczu rybnym (śledź).
Dieta współczesnego człowieka, zwłaszcza tzw.
dieta „zachodnia” jest bogata w kwasy z rodziny omega-6, a stosunek tych kwasów do kwasów ω-3 może
wynosić ok. 20:1, a nawet 30:1(!). Ten stosunek powinien kształtować się w granicach 4:1, z dążeniem
do wyrównywania podaży obu typów kwasów – stąd
też naturalna potrzeba uzupełniania kwasów omega3 (Antoniak i Nowak, 2008).
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Rycina 11. Skład procentowy kwasów tłuszczowych w wybranych tłuszczach/olejach roślinnych i dla porównania .
w tłuszczu rybnym
Zwraca uwagę brak kwasów omega-3 (EPA i DHA) we wszystkich cytowanych olejach roślinnych, natomiast prekursor
szeregu omega-3 – kwas α-linolenowy jest obecny w olejach roślinnych w ilościach od 0,2 do 54,5%.

Postscriptum

Piśmiennictwo

Będzie zdecydowanie korzystniej, kiedy kwasy
omega-3 (zwłaszcza DHA i EPA) zajmą stosowne
miejsce w dzisiejszym jadłospisie (dieta, suplementy), i tym samym uzupełnią rezerwuar właściwych
lipidów w błonach komórkowych, w których są niezbędnym składnikiem. A na ogół nielubiany przez
dzieci tran, zawierający składniki tłuszczowe wyjątkowo cenne dla człowieka i wszystkich organizmów
zwierzęcych (w tym glicerydy kwasów EPA, DPA.
i DHA), powinien zyskać akceptację naszej „latorośli”
(i nie tylko) i stać się nieodłącznym składnikiem diety
w każdej rodzinie.
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Tran (olej wątłuszowy) jest ciekłym tłuszczem otrzymywanym ze
świeżej wątroby dorsza atlantyckiego (Gadus morrhua) lub innych
ryb z rodziny dorszowatych (Gadidae). Jego skład jest zróżnicowany i zawiera różnorodne kwasy tłuszczowe, głównie nienasycone,
w tym znaczne ilości glicerydów kwasów EPA, DPA i DHA, a także
witaminy A i D; niektóre preparaty są wzbogacone o witaminę E.
Choć posiada charakterystyczną woń i smak – co jest powodem
jego nieakceptacji zwłaszcza przez dzieci (ten problem obecnie
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być regularnie spożywany przez ludzi w każdym wieku, jednak
przede wszystkim przez dzieci.
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Streszczenie
Założenia. Celem pracy była analiza częstości występowania i przebiegu objawów depresyjnych u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii, uczestniczących w polskim ramieniu badania EUFEST oraz ocena wyników leczenia.
Metody. Badaniem objęto 94 chorych z pierwszym epizodem schizofrenii przydzielonych w sposób randomizowany
do terapii haloperidolem w małych dawkach (n=26), amisulpridem (n=27), kwetiapiną (n=12), olanzapiną (n=26) lub
ziprasidonem (n=3). Leczenie prowadzono przez okres 12 miesięcy. Objawy depresyjne oceniano za pomocą skali Calgary
(CDSS) przed leczeniem, a następnie po miesiącu, po 3 miesiącach, po 6 miesiącach oraz po roku leczenia.
Wyniki. U 44,7% pacjentów stwierdzono na początku badania objawy depresji o nasileniu >6 na skali CDSS. Średnie
nasilenie tych objawów było nieco niższe niż w innych polskich badaniach dotyczących chorych z pierwszym epizodem
schizofrenii i podobne jak w całej grupie EUFEST. Grupa chorych z objawami depresji była młodsza i charakteryzowała
się gorszą jakością życia w skali MANSA. Poza tym nie stwierdzono zależności pomiędzy nasileniem objawów depresyjnych
a wybranymi danymi demograficznymi, nasileniem objawów w skali PANSS, a także poprawą po leczeniu. Najczęstszym
typem była depresja towarzysząca ostrym objawom psychotycznym i ustępująca wraz z nimi: depresję popsychotyczną
obserwowano u <10% przypadków. Podobnie jak w całej grupie EUFEST, u pacjentów w polskim ramieniu badania nie
stwierdzono istotnych różnic w skuteczności poszczególnych leków przeciwpsychotycznych (haloperidol w małych dawkach, amisulprid, kwetiapina i olanzapina) wobec objawów depresyjnych. W grupie w polskim ramieniu badania trzykrotnie częściej niż w całej grupie EUFEST stosowano leki przeciwdepresyjne jako dodatek do leczenia neuroleptycznego.
(w > 90% leki z grupy SSRI). Grupa otrzymująca leczenie przeciwdepresyjnie i nie otrzymująca takiego leczenia osiągnęły
podobny stopień redukcji nasilenia objawów.
Wnioski: Objawy depresyjne są częste w pierwszym epizodzie schizofrenii i zwykle ustępują w trakcie leczenia przeciwpsychotycznego. Nie stwierdzono istotnych różnic w skuteczności poszczególnych leków neuroleptycznych wobec objawów depresyjnych. W grupie w polskim ramieniu badania bardzo często stosowano leki przeciwdepresyjne, głównie z grupy
SSRI, jako dodatek do leczenia neuroleptycznego. Nie potwierdzono korzystnego znaczenia prognostycznego obecności
objawów depresyjnych na początku choroby
Summary
Objective. The aim of the study was an analysis of the frequency and course of depressive symptoms in Polish patients
with the first episode of schizophrenia and an assessment of treatment results.
Methods. The study included 94 patients with the first episode of schizophrenia allocated in a randomized fashion to
the treatment with low dose haloperidol (n=26), amisulpride (n=27), olanzapine (n=26), quetiapine (n=12) or ziprasidone (n=3), for the period of 12 months. Depressive symptoms were assessed using the Calgary Depression Scale for
Schizophrenia (CDSS) at baseline, and then after 1, 3, 6 and 12 months.
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Results. At baseline, depressive symptoms with the score of >6 on CDSS were found in 44.7% of cases. The mean
intensity of these symptoms was slightly lower than in other Polish studies on patients with the first episode of schizophrenia but similar as in the whole EUFEST group. Patients with depressive symptoms were younger and had lower quality
of life as assessed by MANSA. Otherwise, no relationship was found between the intensity of depressive symptoms and
selected demographic parameters, intensity of psychopathology measured by PANSS and improvement after treatment.
Antidepressant drugs were added to antipsychotic treatment three times more frequently in Polish group compared with
the whole EUFEST group, SSRIs being used in >90% of the cases. The reduction of depressive symptoms was similar in
the group receiving antidepressant treatment as in the group without such treatment.
Conclusion. Depressive symptoms are frequent among patients with the first episode of schizophrenia and usually
improve with antipsychotic treatment. No significant differences were found between antipsychotic drugs studied in their
efficacy against depressive symptoms. In Polish patients, antidepressant drugs were used very frequently (mainly SSRIs)
as an addition to antipsychotic treatment. A favorable prognostic value of depressive symptoms occurring in the early
stages of schizophrenia was not confirmed.
Słowa kluczowe: EUFEST, schizofrenia, depresja, pierwszy epizod, skala Calgary.
Key words: EUFEST, schizophrenia, depression, first episode, Calgary Depression Scale for Schizophrenia

Wstęp
Objawy depresyjne występują w schizofrenii istotnie częściej niż w populacji ogólnej – ich rozpowszechnienie w przebiegu choroby jest określane średnio na
25%, a najwyższe wskaźniki (sięgające 75%) dotyczą
pacjentów w okresie zaostrzenia psychozy (Szafrański,
2003). Objawy depresyjne należą również do często
stwierdzanych objawów poprzedzających nawrót psychozy – obniżenie nastroju, zmniejszenie łaknienia,
zaburzenia snu, kłopoty z koncentracją i wycofanie
z kontaktów społecznych poprzedzające wystąpienie
objawów psychotycznych bywają często zgłaszane nie
tylko przez pacjentów, ale również zauważane przez
rodzinę. Niemieckie badanie ABC potwierdziło, że
depresyjny nastrój jest jednym z najczęstszych objawów poprzedzających wystąpienie pierwszego epizodu psychozy – depresja występowała u blisko 20% pacjentów i pojawiała się zwykle na ponad 4 lata przed
pierwszym przyjęciem do szpitala. Natomiast liczba
pacjentów, u których nastrój depresyjny występował
co najmniej 2 tygodnie przed pierwszym przyjęciem
do szpitala wynosiła 81% (Bustamante i wsp., 1994).
Wśród chorych z pierwszym epizodem schizofrenii,
nie leczonych neuroleptykami, stwierdzano objawy
depresyjne u około 50%, a nawet 75% pacjentów.
(w tym u ok. 20-30% były spełnione kryteria rozpoznania epizodu depresyjnego). Niektórzy sugerują, że
objawy depresyjne u pacjentów z pierwszym epizodem
występują częściej niż u pacjentów z kilkoma nawrotami schizofrenii (Szafrański i Bronowska, 2004).
Pojawienie się objawów depresyjnych w schizofrenii wymaga interwencji terapeutycznej. Publikowane
badania, prace przeglądowe i wytyczne dotyczące leczenia schizofrenii, proponują szereg strategii nakierowanych na wymiar depresyjny schizofrenii. Należy

jednak podkreślić, że wiele zagadnień pozostaje słabo zbadanych, a część obserwacji ma charakter kazuistyczny lub wynika z badań małych grup chorych
(Siris i wsp., 2001; Addington i wsp., 2002; Szafrański,
2003; Jarema i wsp., 2006). Dwie najważniejsze kwestie to możliwość różnic w działaniu przeciwdepresyjnym poszczególnych leków przeciwpsychotycznych
oraz celowość stosowania leków przeciwdepresyjnych
jako dodatek do leków neuroleptycznych.
Celem niniejszej analizy była ocena występowania i dynamiki objawów depresyjnych u pacjentów
z pierwszym epizodem schizofrenii uczestniczących
w polskim ramieniu badania EUFEST oraz wpływu
rocznego podawania leków przeciwpsychotycznych
na te objawy.

Metody
Badanie EUFEST (The European First Episode
Schizophrenia Trial) zostało przeprowadzone w 13
krajach Europy i Izraelu. Do badania włączono 498
pacjentów w wieku 18-40 lat, którzy spełniali kryteria
rozpoznania schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych lub zaburzeń schizofrenopodobnych wg DSMIV, u których łączny czas trwania psychozy nie przekraczał 2 lata, zaś dotychczasowy czas leczenia przeciwpsychotycznego w ciągu roku, przed włączeniem
do badania, nie przekraczał 2 tygodni.
Chorzy byli w sposób losowy przydzielani do jednej
z 5 grup otrzymujących: haloperidol w dawkach 1-4
mg/dobę, amisulprid w dawkach 200-800 mg/dobę,
olanzapinę w dawkach 5-20 mg/dobę, kwetiapinę.
w dawkach 200-750 mg/dobę i ziprasidon w dawkach
40-160 mg/dobę. Po randomizacji wybrany schemat
leczenia był znany pacjentowi i lekarzowi prowadzą-
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cemu leczenie, które kontynuowano przez okres 12
miesięcy. Dozwolone było stosowanie leków dodatkowych (benzodiazepin, leków przeciwdepresyjnych,
leków normotymicznych, leków cholinolitycznych).
Główna publikacja opisująca wyniki badania EUFEST
ukazała się w ubiegłym roku (Kahn i wsp., 2008).
W czterech ośrodkach w Polsce włączono 94 pacjentów, co stanowi 19,3% ogółu pacjentów biorących
udział w badaniu EUFEST. Polska grupa obejmowała 48 kobiet i 46 mężczyzn o średniej wieku 25 lat.
Przeważały osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem: wykształcenie podstawowe miało 13 osób
(13,8%), zaś średnie 18 osób (19,1%). Badani mieli
za sobą średnio 14,2 lat edukacji.
Nasilenie objawów oceniane skalą PANSS na początku badania wynosiło w całej grupie średnio 92,4
punkty. Poziom funkcjonowania był wyraźnie upośledzony – średnia na skali GAF wynosiła 43,9 punktu,
43,6% badanych było bez pracy, wśród pozostałych
37,2% studiowało, zaś zatrudnionych było jedynie
19,1%.
Po dokonaniu randomizacji, 27 chorych otrzymywało amisulprid, 26 – haloperidol, 26 – olanzapinę,
12 – kwetiapinę i 3 ziprasidon. Ze względu na małą
liczebność, grupa otrzymująca ziprasidon nie została
włączona do analizy porównawczej poszczególnych
leków.
Objawy depresyjne były oceniane za pomocą Skali
Calgary (CDSS) na początku badania, po miesiącu,
po 3 miesiącach, po 6 miesiącach i na zakończenie
badania – po roku. Przebieg objawów depresyjnych
oceniano również wg kryteriów, które zaproponowali
Birchwood i wsp. (2000): 1. Brak objawów depresyjnych (CDSS<6) na początku leczenia i w trakcie
rocznej obserwacji; 2. Brak objawów depresyjnych na
początku leczenia, objawy pojawiają się po 6 miesiącach leczenia (depresja popsychotyczna); 3. Obja-

wy depresyjne obecne na początku, zmniejszają się.
w trakcie pierwszych 3 miesięcy leczenia i ponownie
pojawiają się po 6 miesiącach; 4. Objawy depresyjne
obecne na początku, zmniejszają się w trakcie pierwszych 3 miesięcy i potem już nie pojawiają się do końca rocznej obserwacji
Analizę statystyczną przeprowadzono wykorzystując pakiet STATISTICA 7.0. Ze względu na charakter
analizowanych zmiennych stosowano testy nieparametryczne. Tam gdzie było to zasadne, analizy wykonano odrębnie dla pacjentów, którzy ukończyli 12
miesięczny okres obserwacji (OC – observed cases)
jak i dla całej grupy, z zastosowaniem metody przeniesienia na koniec ostatniej dostępnej obserwacji
(LOCF – last observation carried forward).

Wyniki
1. Objawy depresji w badanej grupie i ich przebieg
W tabeli 1. przedstawiono nasilenie objawów depresyjnych w badanej grupie. Średnie nasilenie objawów depresyjnych na początku leczenia wynosiło
5,4±4,8 punktu i ulegało systematycznemu zmniejszeniu w przebiegu rocznej obserwacji. U 42 osób
(44,7%) stwierdzono nasilenie objawów wyższe lub
równe 6 punktom w skali CDSS, wynik powyżej 2.
w skali CDSS odnotowano wśród 60,9% badanych.
Myśli samobójcze (CDSS – punkt C8>0) odnotowano na początku badania u 16 chorych, u większości ich nasilenie oceniono na łagodne. Myśli samobójcze o lekkim nasileniu odnotowano zaledwie wśród
6 pacjentów po miesiącu leczenia, u 3 pacjentów po
3 miesiącach leczenia i u 5 pacjentów po 6 miesiącach leczenia. Na zakończenie badania – po roku
– nie stwierdzono myśli samobójczych u żadnego.
z pacjentów.

Tabela 1. Nasilenie objawów depresyjnych w polskim ramieniu badania EUFEST
Początek
leczenia
N=

Po
miesiącu

Po
3 miesiącach

Po
6 miesiącach

Po roku
(OC)

Po roku
(LOCF)

Zmiana
V1-V9
(LOCF)

94

89

80

75

71

94

94

5,4±4,8

3,3±3,9

2,8±3,3

1,9±2,7

1,1±1,6

1,9±3,1

3,5±4,8

Średnia**

5,3±5

3,2±3,9

3±3,4

2±2,7

1,1±1,5

2,1±3,3

3,2±4,9

Mediana

5

2

2

1

0

0,5

2

Min-max

0-21

0-18

0-15

0-12

0-5

0-18

-10-17

Średnia

** tylko chorzy z rozpoznaniem schizofrenii
N – liczba badanych
OC – przypadki obserwowane przez rok leczenia
LOCF – cała obserwowana populacja z wykorzystaniem ostatniej dostępnej obserwacji
Zmiana V1-V9 – zmiana nasilenia objawów depresyjnych pomiędzy pierwszą a
ostatnią wizytą
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Zarówno na początku leczenia, jak i w jego trakcie, nie stwierdzono różnic w średnim nasileniu objawów depresyjnych w grupie chorych z rozpoznaniem
schizofrenii (n=77) i wśród chorych z rozpoznaniem
zaburzenia schizoafektywnego i zaburzeń podobnych
do schizofrenii (n=17).
Grupa chorych z objawami depresji była nieco
młodsza w porównaniu z grupą bez depresji (24±3,8
vs 26±5,1 lat; p<0,05). Nie stwierdzono istotnych
statystycznie różnic w nasileniu objawów w zależności od płci, stanu cywilnego, wykształcenia (lata edukacji), zamieszkania i aktywności zawodowej.
Nie stwierdzono także istotnych różnic między
grupami w nasileniu objawów pozytywnych i negatywnych w skali PANSS, czasie trwania choroby, używaniu substancji psychoaktywnych oraz współpracy
w leczeniu. W grupie chorych z objawami depresyjnymi na początku leczenia stwierdzono niższą ocenę
jakości życia w skali MANSA (p<0,05) niż w grupie
chorych bez depresji.
Na początku leczenia, w grupie bez depresji stwierdzono niższy poziom cholesterolu (162 ± 29,8 vs 180
± 36,9 mg/dl; p<0,05) oraz triglicerydów (92,8±46
vs 116±85; p<0.1), nie stwierdzono różnic w poziomie prolaktyny (61±47 vs 51±27; ns).
U niemal połowy pacjentów (47,4%) nie stwierdzano objawów depresji zarówno na początku leczenia, jak i w trakcie rocznej obserwacji. U 1/3 chorych (37,2%) objawy depresyjne obecne na początku
zmniejszały się w trakcie pierwszych 3 miesięcy leczenia i potem już nie pojawiały się do końca rocznej obserwacji. U 11,5% chorych objawy depresji
były obecne na początku, zmniejszyły się w trakcie
pierwszych 3 miesięcy leczenia i ponownie pojawiły
się po 6 miesiącu leczenia. Najmniejszą grupę (3,8%)
stanowiła depresja popsychotyczna, która pojawiła się.
u chorych po ustąpieniu objawów psychozy i dopiero
po 6 miesiącach leczenia.
2.  Wpływ leczenia neuroleptycznego na objawy
depresji
Początkowe nasilenie objawów depresyjnych było
najwyższe w grupie przydzielonej do leczenia haloperidolem (6,6), nieco niższe w przypadku grupy amisulpridu i olanzapiny (5,2 i 5) zaś najniższe w grupie
kwetiapiny (3,7). Różnice pomiędzy grupami nie były
istotne statystycznie. W wyniku leczenia doszło do
istotnego zmniejszenia się nasilenia objawów depresyjnych we wszystkich grupach chorych. Nie stwierdzono istotnych różnic zarówno w nasileniu objawów
depresyjnych po roku leczenia, jak i w poprawie.
w zakresie objawów depresyjnych pomiędzy poszczególnymi lekami (zarówno w ocenie OC jak i LOCF).

U 41 chorych (43,6% grupy) do leczenia neuroleptycznego dołączono leki przeciwdepresyjne. Odnotowanym w dokumentacji wskazaniem do takiego
postępowania była depresja i w 2 przypadkach objawy
natręctw. Lek przeciwdepresyjny był najczęściej dołączany w grupie chorych leczonych haloperidolem
– 59,3% (n=16/26), następnie leczonych olanzapiną
46,1% (n=12/26), amisulpridem 34,6% (n=9/27)
oraz kwetiapiną 33,3% (4/12). Obserwowane różnice
nie osiągnęły istotności statystycznej.
Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny zastosowano w 95,1% przypadków. Najczęściej dodawanym lekiem przeciwdepresyjnym była fluoksetyna
(n=28, 68,3%), następnie sertralina (n=6, 14,6%),
paroksetyna (n=3, 7,3%), citalopram (n=2, 4,9%)..
U pojedynczych pacjentów zastosowano amitryptylinę, mianserynę i tianeptynę. Grupa chorych,.
u których dołączono lek przeciwdepresyjny nie różniła się nasileniem objawów depresyjnych na początku leczenia od pozostałych pacjentów (odpowiednio
5,9±4,7 vs 5,1±4,9), natomiast charakteryzowała się
wyższym średnim nasileniem objawów depresyjnych.
w 4. tygodniu (n=87; 4,4±4,1 vs 2,5±3,5; p<0,05),
po 3 miesiącach (n=78; 9,5±4,1 vs 1,7±1,8;
p<0,005) i po sześciu miesiącach leczenia (n=73;
2,6±3,2 vs 1,3±2; p<0,05).
Średni czas do podania leku przeciwdepresyjnego
wynosił 66±56 dni. W trakcie pierwszych 4 tygodni
od randomizacji lek przeciwdepresyjny dołączono.
u 24,4% chorych, w następnych 4 tygodniach.
u 29,2%, a w kolejnych 4 tygodniach u dalszych 22%.
Nie stwierdzono jednak różnic w nasileniu objawów depresyjnych po roku leczenia w grupie otrzymującej leki przeciwdepresyjne i w grupie, w której
nie stosowano takiego leczenia – w analizie zarówno OC (n=69; 1,3±1,7 vs 1,0±1,4; ns), jak i LOCF
(n=92; 2,2±3,1 vs 1,9±3,3; ns). W obydwu grupach
spadek nasilenia objawów depresyjnych w trakcie
obserwacji (LOCF) był podobny (n=92; 3,6±4,4 vs
3,2±5,0; ns).
Analizując grupę chorych, którzy wyjściowo mieli
nasilenie objawów depresyjnych powyżej 6 punktów
CDSS, również nie stwierdzono, aby grupa chorych,
u których dołączono lek przeciwdepresyjny różniła się
nasileniem objawów depresyjnych na początku leczenia (n=39; 10,2±3,4 vs 10,1±3,2; ns). Natomiast po
3 miesiącach leczenia nasilenie objawów w tej grupie
było wyższe (n=32; 6,1±4,4 vs 2,7±1,6; p<0,01).
Podobnie jak w całej badanej populacji EUFEST
nie stwierdzono różnic w nasileniu objawów depresyjnych po roku leczenia w grupie otrzymującej leki
przeciwdepresyjne i w grupie, w której nie stosowano takiego leczenia – zarówno w analizie OC (n=30;

Objawy depresyjne w pierwszym epizodzie schizofrenii – analiza polskich wyników badania EUFEST
2,1±2,2 vs 1,5±1,7; ns), jak i LOCF (n=39; 3,8±4,1
vs 3,1±4,5; ns). W obydwu grupach spadek nasilenia
objawów depresyjnych w trakcie obserwacji (LOCF)
był podobny (n=39; 6,5±4,8 vs 7±5;5 ns).

Omówienie
1.  Objawy depresji w badanej grupie i ich przebieg
W obecnym badaniu zarówno częstość występowania (44,7%), jak i średnie nasilenie objawów depresji
(5,4 w skali CDSS) były niższe niż w innych publikacjach, dotyczących chorych z pierwszym epizodem
leczonych w Polsce, a pochodzących z ośrodków warszawskiego (Bronowska, 2005) czy lubelskiego (Karakuła, 1998), gdzie nasilenie depresji wynosiło odpowiednio 7,9 (n=50) i 7,3 (n=66). Średnie nasilenie
objawów depresyjnych w grupie pacjentów w polskim
ramieniu badania było natomiast podobne jak w całej
grupie badanej EUFEST (5,1) (Kahn i wsp., 2008).
W naszym materiale nasilenie objawów depresyjnych
było podobne w grupie z rozpoznaniem schizofrenii
jak i w pozostałych grupach diagnostycznych, co potwierdza, że sama obecność objawów depresyjnych
jest niezależna od obowiązujących kategorii nozologicznych.
Palmer i wsp. (2005) stwierdzili, że ryzyko próby
samobójczej wśród chorych z pierwszym epizodem
jest względnie wysokie, a zatem badanie stanu psychicznego pacjenta z pierwszym epizodem psychozy
zawsze powinno zawierać wnikliwą ocenę myśli i tendencji samobójczych. W naszym materiale, oprócz
okresu początkowego, myśli samobójcze miały łagodne nasilenie i dotyczyły <5% badanych w przebiegu
rocznej obserwacji. Może to wskazywać na korzystny wpływ leczenia i systematycznej, ciągłej opieki,
związanej z udziałem w badaniu. Znajduje to także
potwierdzenie w niektórych publikacjach z innych
ośrodków leczenia pierwszego epizodu, również pokazujących niski odsetek prób samobójczych i dokonanych samobójstw (Addington i wsp., 2004).
Badanie nasze wykazało, że grupa chorych z objawami depresji była młodsza w porównaniu z chorymi
bez takich objawów, co potwierdzają też inne badania
(Bronowska, 2005). Stwierdziliśmy również, że objawy depresji wpływały negatywnie na subiektywnie
ocenianą przez pacjentów jakość życia. Nasze badanie nie potwierdziło natomiast związku pomiędzy
obecnością objawów depresyjnych a poziomem funkcjonowania, nasileniem deficytów funkcji poznawczych, czy poprawą stanu klinicznego, ocenianą skalą
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PANSS. Jest to kolejne doniesienie, które nie potwierdza korzystnego znaczenia prognostycznego objawów
afektywnych w schizofrenii (Szafrański, 2003; Jäger
i wsp., 2008).
Analiza występowania objawów depresyjnych, oparta o typologię zaproponowaną w badaniu Birchwooda
i wsp. (2000) wykazała, że depresja popsychotyczna
– zarówno definiowana „klasycznie” jak i uwzględniająca obecność objawów depresji na początku choroby,
była w populacji badanych w EUFEST rzadkim zjawiskiem, dotyczącym tylko ok. jednego z 10 chorych.
Najczęstszą formą okazała się depresja towarzysząca
objawom psychotycznym – zarówno w naszym materiale, jak i u Birchwooda i wsp. (2000): około 1/3 chorych miało objawy depresyjne tylko w okresie ostrego
epizodu psychozy – na początku leczenia.
Fakt wysokiej częstości występowania objawów
depresyjnych w okresie epizodu psychotycznego oraz
ich ustępowanie wraz z objawami pozytywnymi pod
wpływem leczenia przeciwpsychotycznego może
wskazywać, że objawy depresyjne stanowią integralny
element procesu chorobowego.
2. Wpływ leczenia na objawy depresji
W naszym badaniu dotyczącym wpływu poszczególnych leków na objawy depresyjne oceniane skalą
CDSS – nie stwierdzono istotnych różnic w pomiędzy grupami chorych otrzymujących różne leki, co
jest zgodne z danymi całej grupy EUFEST. Natomiast
leki przeciwdepresyjne dołączono w polskim ramieniu badania u 43,7% pacjentów, czyli około trzykrotnie częściej niż w całej populacji EUFEST (15,3%).
Podobnie, jak w badaniu całej grupy EUFEST, leki
przeciwdepresyjne dodawano najczęściej w przypadku chorych leczonych haloperidolem i olanzapiną.
W całym badaniu EUFEST haloperidol stosowano.
u 18% chorych, a olanzapinę u 29% badanych (Kahn
i wsp., 2008).
Częste dołączanie leków przeciwdepresyjnych
w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia (75,6%
przypadków włączenia leku przeciwdepresyjnego)
– może wskazywać z jednej strony na duże znaczenie przywiązywane do skutecznego leczenia objawów afektywnych, z drugiej zaś na przekonanie.
o niewystarczającym (zbyt wolnym?) efekcie samego
leczenia lekiem przeciwpsychotycznym. Na uwagę
zasługuje zwłaszcza częste dodawanie leków przeciwdepresyjnych do olanzapiny (w całym badaniu
EUFEST był to lek, do którego leki przeciwdepresyjne dodawano najczęściej), mimo sugestii, również.
w badaniach polskich, że olanzapina wywiera korzystny wpływ na objawy afektywne w schizofrenii
(Meder i wsp., 2008).
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Wśród leków przeciwdepresyjnych w polskim ramieniu badania najczęściej (>90%) stosowano leki.
z grupy SSRI. Leki z tej grupy były także preferowane w badaniu kwestionariuszowym, które objęło 3443
lekarzy z całego świata i dotyczyło leczenia objawów
depresyjnych w schizofrenii (Siris i wsp., 2001; Addington i wsp., 2002). Jednakże w piśmiennictwie,
obok prac wykazujących pewną skuteczność tych
leków wobec objawów depresyjnych w schizofrenii
(Kasckow i wsp., 2009; Mulholland i wsp., 2003),
są także takie, które taką skuteczność kwestionują
(Addington i wsp., 2002). Polskie standardy krajowe
również nie preferują leków z grupy SSRI w leczeniu objawów depresyjnych w schizofrenii (Jarema.
i wsp., 2006). Whitehead i wsp. (2003) w swej metaanalizie (Cochrane Review) dołączania leków przeciwdepresyjnych w schizofrenii (Witehaead, Moss,
2003) zwracają uwagę na słabą jakość większości
przeprowadzonych dotychczas badań i stwierdzają, że.
w chwili obecnej nie ma wystarczających danych
przemawiających za przyjęciem lub odrzuceniem
hipotezy korzystnego wpływu leków przeciwdepresyjnych na objawy depresji w schizofrenii.
W polskim ramieniu badania, podobnie jak w całym badaniu EUFEST, nasilenie objawów depresyjnych obecnych na początku leczenia zmniejszało się
w trakcie leczenia i odpowiadało zmianie nasilenia
objawów pozytywnych. Dotyczyło to zarówno chorych
leczonych nowymi lekami przeciwpsychotycznymi,
jak również tych, którzy wykazali poprawę w skali
PANSS po leczeniu małymi dawkami haloperidolu.
Szereg badań wskazuje, że również typowe leki neuroleptyczne zmniejszają nasilenie objawów depresyjnych, obecnych w zaostrzeniu schizofrenii (Shergill
i Murray, 2001). W naszym badaniu poprawa wśród
chorych, którym dołączono lek przeciwdepresyjny nie
była ani większa, ani szybsza niż wśród tych, którzy
pozostali w monoterapii.
Wyniki uzyskane w badaniu EUFEST wpisują się.
w najnowsze wyniki meta-analiz (Leucht i wsp.,
2009), wskazujących na to, że jeżeli nawet istnieją
różnice pomiędzy lekami drugiej generacji i haloperidolem, to w zakresie skuteczności, także wobec objawów depresyjnych, są one dużo mniejsze niż oczekiwano. 
Główne ograniczenia prezentowanego badania
związane są z jego otwartym charakterem. Nie można też wykluczyć, że badanie objawów depresyjnych
nie zawsze było w pełni precyzyjne. Badanie objawów
depresyjnych przeprowadzano kilkakrotnie w cią-

gu roku, jednak duże odstępy pomiędzy badaniami.
(3 miesiące, a następnie pół roku) mogły sprawić, że
u części chorych nie uchwycono istotnych klinicznie
epizodów depresji, co mogło spowodować np. niedoszacowanie częstości występowania depresji popsychotycznej. Otwarty charakter badania i niewielka
liczba chorych w niektórych grupach, leczonych poszczególnymi lekami ogranicza także wartość prowadzonych porównań, dotyczących skuteczności leczenia objawów depresyjnych.

Wnioski
1. U niemal połowy (44,7%) pacjentów w polskim
ramieniu badania EUFEST stwierdzono na początku badania objawy depresji o nasileniu >6 na skali
CDSS. Średnie nasilenie tych objawów było nieco
niższe niż w innych polskich badaniach dotyczących
chorych z pierwszym epizodem schizofrenii i podobne jak w całej grupie EUFEST.
2. Grupa chorych na schizofrenię z objawami depresji była młodsza i charakteryzowała się gorszą jakością życia w skali MANSA. Poza tym nie stwierdzono istotnych związków pomiędzy nasileniem objawów
depresyjnych a wybranymi danymi demograficznymi,
nasileniem objawów w skali PANSS, a także poprawą
po leczeniu. Nie potwierdzono korzystnego znaczenia
prognostycznego obecności objawów depresyjnych na
początku choroby
3. Analiza dynamiki zmian nasilenia objawów
depresyjnych pozwoliła stwierdzić, że najczęstszym
typem występowania objawów depresyjnych w pierwszym epizodzie schizofrenii jest depresja towarzysząca ostrym objawom psychotycznym i ustępująca wraz
z nimi. Depresja popsychotyczna była obserwowana
w badanym materiale u 3,8% przypadków.
4. Podobnie jak w całej grupie EUFEST, u pacjentów w polskim ramieniu badania nie stwierdzono istotnych różnic w skuteczności poszczególnych
leków przeciwpsychotycznych (haloperidol w małych
dawkach, amisulprid, kwetiapina i olanzapina) wobec
objawów depresyjnych.
5. U pacjentów w polskim ramieniu badania trzykrotnie częściej niż w całej grupie EUFEST stosowano leki przeciwdepresyjne jako dodatek do leczenia
neuroleptycznego. W ponad 90% przypadków były to
leki z grupy SSRI. Grupa otrzymująca leczenie przeciwdepresyjnie i nie otrzymująca takiego leczenia
osiągnęły podobny stopień redukcji nasilenia objawów depresji i schizofrenii.
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Tabela 2. Nasilenie objawów depresyjnych, liczba leczonych i dawkowanie poszczególnych leków stosowanych w polskim
ramieniu badania EUFEST
Nasilenie objawów depresyjnych (CDSS) na początku leczenia, stosowane dawki leków
amisulprid

haloperidol

olanzapina

kwetiapina

Ziprasidon

Dawka maks.

576 mg

3,7 mg

17,7 mg

604 mg

93 mg

Dawka ost.

332 mg

2,3 mg

10,3 mg

576 mg

80 mg

N=

27

26

26

12

3

Średnia

5,2±0,92

6,6±0,93

5±0,93

3,7±1,37

7,3±2,7

95% CI

3,4-7

4,7-8,5

3,2-6,9

0,9-6,4

1,9-12,8

ANOVA p=ns
Nasilenie objawów depresyjnych (CDSS) po roku leczenia (LOCF)
amisulprid

haloperidol

olanzapina

kwetiapina

ziprasidon

27

26

26

12

3

Średnia

1,8±0,6

2,6±0,6

1,8±0,6

0,75±0,9

3±1,79

95% CI

0,6-3

1,4-3,9

0,6-3

-1-2,5

-0,5-6,5

N=

ANOVA p=ns
Poprawa objawów depresyjnych (CDSS) po roku leczenia (V1-V9 – LOCF)
amisulprid

haloperidol

olanzapina

kwetiapina

ziprasidon

27

26

26

12

3

Średnia

3,4±0,9

4±0,9

3,3±0,9

2,9±1,4

4,3±2,8

95% CI

1,5-5,3

2,1-5,8

1,3-5,1

0,13-5,7

-1,2-9,9

N=

ANOVA p=ns
Nasilenie objawów depresyjnych (CDSS) po roku leczenia (OC i LOCF) oraz poprawa objawów
depresyjnych (CDSS) po roku leczenia (LOCF) analiza w grupie chorych z początkowym nasileniem
objawów depresyjnych > 6 punktów CDSS
amisulprid

haloperidol

olanzapina

kwetiapina

Ziprasidon

N=

9

8

9

3

1

V9

1,4±2

2,1±1,9

1±1,6

2,7±2,1

5

N=

10

13

11

3

2

LOCF

2,5±3,8

4,1±5,1

2,6±3,9

2,7±2,1

8±4,2

V1-V9 (LOCF)

8,7±4,7

6,1±6,1

6,5±5

8,3±2,3

1±1,4

ANOVA p=ns (analiza grup bez leczonych kwetiapiną i ziprasidonem gdyż n<5)
N – liczba osób leczonych
Dawka maks. – dawka maksymalna leku
Dawka ost. – ustalona dawka ostateczna leku (na końcu badania)
95% CI – 95% przedział ufności
CDSS – skala depresji Calgary
ANOVA – analiza wariancji
P= ns – brak istotności statystycznej
(V1-V9 – LOCF) różnica pomiędzy nasileniem objawów na początku leczenia i na ostatniej wizycie –LOCF)
LOCF – metoda wykorzystania ostatniej dostępnej obserwacji
OC – przypadki obserwowane – pacjenci, którzy ukończyli cale badanie
Uwaga: w tabeli dla porównania umieszczono dane dotyczące ziprasidonu jednakże grupa otrzymująca ten lek nie była brana pod uwagę
w analizie statystycznej ANOVA (wyjaśnienie w tekście pracy).
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Streszczenie
Założenia. Celem pracy była analiza stężenia prolaktyny przed rozpoczęciem leczenia neuroleptycznego oraz w przebiegu rocznego leczenia u polskich pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii, uczestniczących w badaniu EUFEST.
Metody. Badaniem objęto 78 chorych (41 mężczyzn, 37 kobiet) z pierwszym epizodem schizofrenii, przydzielonych.
w sposób randomizowany do terapii haloperidolem w małych dawkach (n=23), amisulpridem (n=21), kwetiapiną (n=11),
olanzapiną (n=22) lub ziprasidonem (n=1), stosowanych przez okres 12 miesięcy. Stężenie prolaktyny oceniano przed
rozpoczęciem leczenia, po 6 miesiącach oraz po roku leczenia.
Wyniki. Przed rozpoczęciem leczenia średnie stężenie prolaktyny w całej grupie wynosiło 56,5 ng/ml, a hiperprolaktynemię (hPRL) stwierdzono u 86% badanych pacjentów, nieco więcej niż w całej grupie EUFEST (71%). Stężenie
prolaktyny było podobne w grupie chorych dotychczas otrzymujących lub nieotrzymujących leki przeciwpsychotyczne i nie
wykazywało korelacji z nasileniem objawów psychopatologicznych w skalach PANSS i CDSS. Po 6 miesiącach hPRL występowała u 67% pacjentów, najmniej u leczonych haloperidolem (29%), najwięcej u leczonych amisulpridem (93%). Po 12
miesiącach leczenia hPRL stwierdzono u 56% pacjentów, najmniej u leczonych kwetiapiną (36%), a najwięcej u leczonych
amisulpridem (80%). W grupie kobiet stwierdzono istotną zależność między stężeniem prolaktyny a objawami ubocznymi,
mierzonymi w skali UKU po 6 i 12 miesiącach leczenia.
Wnioski: Stwierdzenie hPRL u większości chorych z pierwszym epizodem schizofrenii przed rozpoczęciem leczenia,
w tym u pacjentów nigdy nie leczonych, może świadczyć, że nie jest ona związana z podawaniem leków neuroleptycznych
i może mieć związek z patogenezą choroby. W przebiegu rocznego leczenia, tylko u chorych leczonych amisulpridem
stwierdzono podobny poziom hPRL, podczas gdy w pozostałych grupach mamy do czynienia z redukcją o ok. 50% liczby
pacjentów, u których stwierdzano hPRL na początku badania.
Summary
Objective. The aim of the study was an analysis of prolactin concentration before, and in the course of one-year antipsychotic treatment in Polish patients participating in EUFEST study.
Methods. The study included 78 patients (41 mqle, 37 female) with the first episode of schizophrenia allocated in a
randomized fashion to the treatment with low dose haloperidol (n=23), amisulpride (n=21), olanzapine (n=22), quetiapine (n=11) or ziprasidone (n=1), for the period of 12 months. Prolactin concentration was assessed at baseline and
after 6 and 12 months of treatment.
Results. At baseline, the mean prolactin concentration in the whole group was 56,5 ng/ml and hyperprolactinemia
(hPRL) was observed in 86% of patients studied, slightly more than in the whole EUFEST group (71%). Prolactin concentration was similar in drug-naïve patients as in those who had previously received short-term antipsychotic treatment.
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There was no correlation between prolactin concentration and PANSS and CDSS scores. After 6 month of treatment, the
percentage of hyperprolactinemia was 67%, lowest in haloperidol (29%) and highest in amisulpride group (93%). After 12
months of treatment the percentage of hyperprolactinemia was 56%, lowest in quetiapine (36%) and highest in amisulpride group (80%). In female patients there was a significant correlation between prolactin concentration and side-effect
measured with UKU scale after 6 and 12 months of treatment.
Conclusions: The finding of hPRL in the majority of patients with the first episode of schizophrenia at the baseline,
including patients which were drug-naïve may suggest that hPRL is not due to neuroleptic drugs and may be connected
with a pathogenesis of the illness. In the course of one-year antipsychotic treatment, only in patients receiving amisulpride
the hyperporlactinemia has been maintained at the initial high level while in remaining groups, there was a reduction by
about 50% of the number of patients having hypeprolactinemia at baseline.

Słowa kluczowe: EUFEST, schizofrenia, pierwszy epizod, prolaktyna, hiperprolaktynemia, leki przeciwpsychotyczne.
Key words: EUFEST, schizophrenia, first episode, prolactin, hyperprolactinemia, antipsychotic drugs

Wstęp
Prolaktyna (PRL) jest hormonem produkowanym
i wydzielanym przez komórki laktotropowe, znajdujące się w przedniej części przysadki mózgowej. Sekrecja prolaktyny jest regulowana przez neurony neuroendokrynne podwzgórza, wydzielające dopaminę.
Działanie dopaminy na receptory dopaminergiczne
D2 komórek laktotropowych powoduje hamowanie
jej wydzielania, natomiast blokada receptorów D2
związana jest z hiperpolaktynemią (hPRL) (Mancini
i wsp., 2008). Większość dotychczasowych badań dotyczących poziomu prolaktyny u chorych na schizofrenię dotyczy hPRL, powstałej w wyniku stosowania
leków przeciwpsychotycznych, których podstawowy
mechanizm działania polega na blokowaniu receptorów dopaminergicznych typu D2 (Montejo, 2008).
Niewiele jest danych dotyczących poziomu prolaktyny u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii, zwłaszcza dotychczas nie leczonych. W dwóch
pracach pochodzących z tej samej grupy badawczej
wykazano, że poziom prolaktyny był istotnie wyższy
w grupie chorych na schizofrenię z przewagą objawów deficytowych, w porównaniu ze schizofrenią
paranoidalną, natomiast ogólnie u badanych chorych
nie stwierdzano dużej częstości hPRL (Segal i wsp.,
2004, 2007).
Interesujące wyniki przyniosło natomiast badanie European First Episode Schizophrenia Trial
(EUFEST), przeprowadzone w 13 krajach Europy.
i Izraelu, do którego włączono 498 pacjentów w wieku
18-40 lat. Pacjenci ci spełniali kryteria rozpoznania
schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych lub zaburzeń schizofrenopodobnych wg DSM-IV. Łączny czas
trwania psychozy nie był u nich dłuższy niż 2 lata, zaś
dotychczasowy czas leczenia przeciwpsychotycznego
w ciągu roku, przed włączeniem do badania, nie przekraczał 2 tygodni. Przy przyjęciu kryteriów dla hPRL

stężenia prolaktyny >18 ng/ml u mężczyzn i >25 ng/
ml u kobiet okazało się, że spośród 422 pacjentów,.
u których wykonano oznaczenia prolaktyny przed
rozpoczęciem leczenia, u 301 (71%) występowała hiperpolaktynemia (Kahn i wsp., 2008).
W ramach badania EUFEST w czterech ośrodkach
w Polsce włączono 94 pacjentów, co stanowi 19,3%
ogółu pacjentów biorących udział w badaniu. Badania
stężenia prolaktyny wykonano u 78 pacjentów, czyli.
u 18,5% pacjentów EUFEST, u których oznaczano
ten hormon. Celem niniejszego opracowania jest ocena stężenia prolaktyny u polskich pacjentów uczestniczących w programie EUFEST, u których poziom
prolaktyny badano przed rozpoczęciem leczenia oraz
oceniano dynamikę zmian poziomu tego hormonu.
w okresie 12 miesięcy w trakcie stosowania leków
przeciwpsychotycznych.

Metody
Badanie wykonano u 78 pacjentów (41 mężczyzn
i 37 kobiet) z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Katedry i Kliniki
Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie.
Nasilenie objawów oceniane skalą PANSS na początku badania wynosiło w badanej grupie średnio
92,4 punkty, w tym z w skali objawów pozytywnych
23,2 punkty, negatywnych 21,5 punktów. Średnie
nasilenie objawów w skali depresji Calgary (CDSS)
wynosiło 5,4 punktów.
W badaniu EUFEST pacjenci w sposób losowy
byli przydzielani do jednej z 5 grup otrzymujących:
haloperidol, w dawkach 1-4 mg/dobę, amisulprid,.
w dawkach 200-800 mg/dobę, olanzapinę, w dawkach 5-20 mg/dobę, kwetiapinę, w dawkach 200-750
mg/dobę i ziprasidon, w dawkach 40-160 mg/dobę.
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Po randomizacji wybrany schemat leczenia był znany
pacjentowi i lekarzowi prowadzącemu leczenie, które
kontynuowano przez okres 12 miesięcy. Dozwolone
było stosowanie leków dodatkowych (benzodiazepin,
leków przeciwdepresyjnych, leków normotymicznych, leków cholinolitycznych). W grupie 78 polskich
pacjentów, u których oznaczano prolaktynę, po dokonaniu randomizacji, 21 chorych zostało przydzielonych do leczenia amisulpridem, 23 – haloperidolem,
22 – olanzapiną, 11 – kwetiapiną i 1 ziprasidonem.
Ze względu na małą liczebność, grupa otrzymująca
ziprasidon nie została włączona do analizy porównawczej poszczególnych leków.
Stężenie prolaktyny oznaczano metodą radioimmunologiczną, przyjmując jako kryteria dla hiperprolaktynemii stężenie prolaktyny > 18 ng/ml u mężczyzn i >25 ng/ml u kobiet.
Badanie objawów ubocznych, związanych z hiperpolaktynemią, wykonano za pomocą skali UKU Side
Effect Rating Scale (Lingjaerde i wsp., 1987). U mężczyzn są to takie objawy jak zaburzenia libido, erekcji
i ejakulacji oraz ginekomastia, natomiast u kobiet zaburzenia libido i orgazmu, suchość pochwy, zaburzenia miesiączkowania i mlekotok.
Analizę statystyczną przeprowadzono wykorzystując pakiet STATISTICA 7.0.

Wyniki
1. Stężenie prolaktyny przed rozpoczęciem leczenia neuroleptycznego
Stężenie prolaktyny i odsetek hiperprolaktynemii
w całej grupie chorych i w grupach przydzielonych
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do poszczególnych leków przed rozpoczęciem leczenia podano w tabeli 1.
Średnie stężenie prolaktyny w badanej grupie wynosiło 56,5 ng/ml, a hPRL występowała u 86% pacjentów. Średnie stężenie prolaktyny było istotnie wyższe
u kobiet niż u mężczyzn, a u każdej płci przekraczało
średnio 2,5-krotnie normy dla nich przewidziane. Nie
stwierdzono różnic w stężeniu prolaktyny u pacjentów
dotychczas nie leczonych i otrzymujących przez krótki
czas leki neuroleptyczne. W grupach przydzielonych
do poszczególnych leków odsetek hPRL był zróżnicowany, największy w grupie haloperidolu (96%), najmniejszy w grupie kwetiapiny (55%). Nie stwierdzono korelacji między stężeniem prolaktyny a wynikami.
w skalach psychometrycznych PANSS (całkowity, objawy pozytywne i negatywne) oraz skali depresji Calgary.
2. Stężenie prolaktyny w trakcie leczenia neuroleptycznego
Stężenie prolaktyny i % hPRL w grupach otrzymujących poszczególne leki po 6 i po 12 miesiącach
leczenia przedstawiono w tabeli 2.
Po 6 miesiącach leczenia odsetek hPRL w całej
grupie wynosił 67%, a w poszczególnych grupach lekowych był najwyższy w grupie amisulpridu (93%),.
a najniższy w grupie haloperidolu (23%). Po 12 miesiącach leczenia hPRL występowała u 56% badanych,
najwięcej w grupie amisulpridu (80%), najmniej.
w grupie kwetiapiny (36%). Można zauważyć, że we
wszystkich grupach pacjentów, z wyjątkiem amisulpridu, w trakcie 12 miesięcy leczenia, odsetek osób
z hPRL uległ redukcji o około 50% w porównaniu ze
stanem wyjściowym, podczas gdy w grupie otrzymującej amisulprid pozostał na tym samym poziomie.

Tabela 1. Stężenie prolaktyny (ng/ml) na początku badania
Stężenie prolaktyny
Średnia

Mediana

Odchylenie
standardowe

% osób z
hiper-prolaktynemią

78

56,5

43,7

39,2

86%

Mężczyźni

41

42,3

38,4

24,4

83%

Kobiety

38

72,2

57,6

46,3

89%

Nie leczeni

38

57,2

48.6

39,1

84%

Leczeni

40

55,9

40,1

39,8

88%

Amisulprid

21

76,5

65,1

49,2

90%

Haloperidol

23

42,6

38,8

17,5

96%

Kwetiapina

11

55,6

39,1

54,8

55%

Olanzapina

22

50,0

42,0

28,1

86%

Grupa

N

Całość
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Tabela 2. Przebieg stężenia prolaktyny (ng/ml) w trakcie terapii przeciwpsychotycznej
Badany lek
Przed.
leczeniem

Po 6 miesiącach

Po 12 miesiącach

Amisulprid

Haloperidol

Kwetiapina

Olanzapina

N

21

23

11

22

X+SD

77+49

43+17

56+55

50+28

% hPRL

90%

96%

55%

86%

N

15

14

11

17

X+SD

98+64

25+18

44+45

50+48

% hPRL.

93%

29%

63%

76%

N

15

17

9

14

X+SD

92+88

24+16

35+39

35+39

% hPRL.

80%

57%

36%

41%

3. Związek hiperprolaktynemi z objawami klinicznymi
Objawy kliniczne w skali UKU wystąpiły na początku leczenia u 16 pacjentów (5 kobiet, 11 mężczyzn),
po 6 miesiącach u 8 pacjentów (6 kobiet, 2 mężczyzn), a po 12 miesiącach u 3 pacjentów (2 kobiety,
1 mężczyzna). Zależność między objawami klinicznymi a stężeniem prolaktyny wykazano tylko w grupie
kobiet. W grupie tej stężenie prolaktyny przed leczeniem było wyższe u osób mających objawy kliniczne.
w porównaniu z pozostałymi (97+59 vs 68+44nm/
ml), ale różnica nie osiągnęła istotności statystycznej.
Statystycznie istotną różnicę wykazano po 6 miesiącach (121+84 vs 54+50, p=0,017) oraz po 12 miesiącach (201+231 vs 41+37, p<0,001). Wśród mężczyzn nie stwierdzono zależności między stężeniem
prolaktyny a objawami mierzonymi w skali UKU.

Omówienie
Wyniki uzyskane w niniejszej pracy wskazują, że
u większości pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii występuje hiperprolaktynemia i dotyczy to
również osób, które nigdy dotychczas nie otrzymywały leków neuroleptycznych. Odsetek osób z hPRL
był w naszym badaniu nieco wyższy (86%) niż w całej
grupie EUFEST (71%) (Kahn i wsp., 2008). Pozwala
to na wyciągnięcie wniosku, że zwiększone stężenie
prolaktyny u chorych w początkowym okresie schizofrenii nie ma związku z terapią lekami neuroleptycznymi.
Wpływ leków neuroleptycznych na sekrecję prolaktyny w pierwszym epizodzie schizofrenii należy
rozpatrywać w kontekście wyjściowej hiperprolaktynemii. W tym względzie można uznać, że naszym badaniu potwierdzono, że spośród badanych leków, amisulprid wywierał najsilniejsze działanie stymulujące
na wydzielanie prolaktyny, powodujące utrzymywanie

się wyjściowej hPRL. Pozostałe leki (w tym również
haloperidol stosowany w niskich dawkach) powodowały w przebiegu rocznej terapii redukcję liczby pacjentów (średnio o 50%), u których przed rozpoczęciem leczenia występowała hPRL.
Mimo wysokich stężeń prolaktyny w badanej grupie, kliniczne objawy, mogące być związane z hPRL,
badane skalą UKU występowały tylko u niewielkiego
odsetka badanych. Odsetek ten wynosił ok. 20% na
początku badania i ulegał systematycznemu spadkowi do ok. 5% na końcu leczenia. Badanie zależności
między stężeniem prolaktyny a objawami klinicznymi związanymi z hiperpolaktynemią wykazano tylko.
w grupie kobiet, u których objawy te rejestrowano zwykle przy stężeniach w granicy 100 ng/ml lub
większych. Co ciekawe, u mężczyzn, u których stężenia prolaktyny kilkakrotnie przekraczały normy, nie
stwierdzano ich zależności z objawami klinicznymi.
Uzyskane wyniki mogą wskazywać, że związek
schizofrenii z wydzielaniem prolaktyny nie dotyczy
wyłącznie działania leków neuroleptycznych, a zaburzenia sekrecji tego hormonu prawdopodobnie odgrywają rolę w mechanizmach patogenetycznych choroby. W ostatnich badaniach stwierdzono zwiększoną
objętość przysadki mózgowej, gruczołu wydzielającego prolaktynę, u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii, w tym również u pacjentów, którzy nigdy nie
otrzymywali leków neuroleptycznych (Pariante i wsp.,
2005). Zjawisko to obserwowano też u krewnych
chorych na schizofrenię, zwłaszcza takich u których.
w rodzinie występowały częste przypadki schizofrenii,
czyli w tzw. schizofrenii rodzinnej (Mondelli i wsp.,
2008). Podsumowując wyniki badań w tym zakresie
Pariante (2008) stwierdza, że gruczoł przysadki wykazuje zwiększoną objętość w kilkumiesięcznym okresie poprzedzającym pierwszy epizod psychotyczny.
i w pierwszych miesiącach jego trwania, a następnie
ulega zmniejszeniu. Zjawisko to wiąże autor z aktywacją osi stresu, którego częścią jest podwzgórze.
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i przysadka mózgowa, w początkowym okresie schizofrenii. Wyniki naszego badania mogłyby wskazywać,
że aktywacja ta dotyczy prawdopodobnie komórek
produkujących prolaktynę. Być może odgrywają tu
również rolę inne źródła produkcji prolaktyny. Jak wykazują badania, oprócz przysadki mózgowej, prolaktyna produkowana jest m.in. przez komórki układu
odpornościowego (limfocyty), a nadmierna produkcja ma miejsce w chorobach autoimmunologicznych
(Freeman i wsp., 2000).
Gen prolaktyny znajduje się na chromosomie 6p21,
w pobliżu genów kompleksu HLA, w miejscu, które
wg większości badań genetyczno-molekularnych stanowi „susceptibility locus” predyspozycji do zachorowania na schizofrenię (Owerbach i wsp, 1981; Evans
i wsp, 1989). Dotychczas badania polimorfizmu tego
genu prowadzono głównie w chorobach autoimmunologicznych (Stevens i wsp, 2001). Badania w schizofrenii dotyczyły głównie polimorfizmu genów układu
dopaminergicznego w kontekście tendencji do nadmiernego wydzielania prolaktyny pod wpływem leków
neuroleptycznych. Wyniki w tym zakresie są zróżnicowane. Young i wsp (2004) wykazali związek między
polimorfizmem genu receptora dopaminergicznego
D2 (DRD2) a wydzielaniem prolaktyny po stosowaniu różnych leków neuroleptycznych: u pacjentów.
z allelem A1 receptora sekrecja prolaktyny była o 40%
wyższa niż u pozostałych. Ostatnio badacze japońscy
nie stwierdzili natomiast zależności między polimorfizmem genów receptorów dopaminergicznych D2,
D3 i D4, a wielkością stężenia prolaktyny w przebiegu
leczenia risperidonem (Yasui-Furukori i wsp., 2008).

leków (olanzapina, kwetiapina, haloperidol w niskich
dawkach) następowało zmniejszenie liczby pacjentów
początkowo wykazujących hPRL, średnio o 50%.

Wnioski:

11.

1. Hiperprolaktynemię stwierdzono u większości
chorych z pierwszym epizodem schizofrenii, w tym u
osób nigdy nie leczonych lekami neuroleptycznymi.
Dowodzi to, że zaburzenia sekrecji prolaktyny mogą
wiązać się z mechanizmami patogenetycznymi choroby.
2. Podawanie przez okres roku amisulpridu wiązało się z utrzymywaniem pierwotnej hPRL na podobnym poziomie, podczas gdy w przypadku pozostałych
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Streszczenie
Cel badań. Celem badań było porównanie stopnia redukcji nasilenia objawów depresji lekoopornej u pacjentów
leczonych mirtazapiną oraz mirtazapiną i olanzapiną (w terapii skojarzonej), ze stopniem redukcji objawów po EW.
Metoda. Badaniami objęto 32 pacjentów oddziału psychiatrycznego z rozpoznaniem lekoopornej depresji w przebiegu
choroby afektywnej jednobiegunowej; u 30 pacjentów depresja osiągnęła nasilenie ciężkie (średnia w skali HDRS – 30,5
punktów).
Badani zostali podzieleni na dwie grupy: grupa I (lekooporne, duże depresje niepsychotyczne) – 12 osób leczonych
mirtazapiną i 4 osoby leczone EW. W II grupie (lekooporne duże depresje psychotyczne), 8 osób leczono łącznie mirtazapiną
i olanzapiną oraz 8 osób – EW. Leczenie EW dotyczyło pacjentów, którzy na propozycję tej terapii wyrazili świadomą zgodę.
Wyniki. W grupie depresji psychotycznej nasilenie depresji mierzone przy pomocy skali HDRS wynosiło u leczonych
EW 32,5 punktów i było istotnie wyższe (p = 0,04), niż u pacjentów leczonych łącznie mirtazapiną i olanzapiną (24,0
punktów). W grupie pacjentów z depresją niepsychotyczną stopień poprawy mierzony redukcją punktów w skali HDRS
u leczonych mirtazapiną wynosił 66,7%, zaś u osób leczonych EW wynosił 70,3% (różnica nieistotna statystycznie).
U pacjentów z depresją psychotyczną leczonych mirtazapiną i olanzapiną (łącznie), redukcja punktów w skali HDRS
wynosiła 70,8%, a u leczonych EW w skali HDRS 64,6% (różnica nieistotna statystycznie) (brak istotnej różnicy pomiędzy
stosowanymi metodami leczenia).
Wnioski: U pacjentów z niepsychotyczną, dużą depresją leczonych mirtazapiną w porównaniu z EW nie stwierdzono
istotnych różnic w stopniu redukcji nasilenia objawów depresji. Pacjenci z dużą depresją psychotyczną w terapii skojarzonej
mirtazapiną i olanzapiną, w porównaniu z leczonymi EW, również nie różnili się istotnie w stopniu osiągniętej poprawy po
leczeniu.
Summary

Aim. The aim of the study was the comparison of therapeutical efficacy of mirtazapine and mirtazapine/
olanzapine combination with efficacy of ECT in patients with drug-resistant, recurrent, major depression.
Methods. 32 inpatients with treatment-resistant, recurrent, major depression were subjected; 30 patients
among them suffered from severe depression (with median 30,5 pt of HDRS). Patients were divided into two
groups. In the group I (non-psychotic, drug –resistant depression), 12 patients obtained mirtazapine and 4
were treated with ECT. In the group II (psychotic, drug – resistant depression) 8 patients were treated with
mirtazapine/olanzapine combination and 8 with ECT. Referrals for ECT were based on informed (written),
voluntary consent.
Results. Severity of psychotic depression, estimated with HDRS was 32,5 and appeared significantly larger
(p = 0,04), in patients treated with ECT than in patients treated with mirtazapine/olanzapine combination

162

Robert T. Hese, Jarosław Sobiś, Tomasz Zyss, Piotr Gorczyca, Jerzy Matysiakiewicz, Robert Pudlo, Magdalena Jarząb

(24,0). In patients with non-psychotic depression treated with mirtazepine the decrease of depressive
symptoms estimated with HDRS was 66,7% and in ECT group was 70,3% (not statistical significant). Patients
with psychotic depression treated with mirtazapine/olanzapine combination the reduction of symptoms in
HDRS was 70,8% in comparison to the result of 64,6% in patients treated with ECT (not significant).
Conclusions: There were no differences between therapeutical efficacy of ECT and mirtazapine in
patients with non-psychotic depression. In patients with psychotic depression there was also no statistical
significant difference in the degree of the improvement after treatment with mirtazapine/olanzapine or ECT.
Słowa kluczowe: duże, nawrotowe, depresje lekooporne, mirtazapina, olanzapina, elektrowstrząsy.
Key words: treatment resistant, recurrent major depressive disorder, mirtazapine, olanzapine, ECT

Wstęp
Około 29-46% pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi jest opornych na terapię lekami przeciwdepresyjnymi (LPD) (Papakostas i wsp., 2005; Keks.
i wsp., 2007; Malhi i wsp., 2000; Cowen, 2007). Często opornością na leczenie cechują się depresje ciężkie – psychotyczne, które stanowią około 25% dużych
depresji (Schatzberg i wsp., 2005).
EW uchodzą za najskuteczniejszą formę terapii.
u chorych z lekooporną depresją (Cowen, 2007;
Maixner i wsp., 2008; A Task Force Report, 2001).
Szczególną efektywnością terapeutyczną cechują się
EW w leczeniu pacjentów z depresją psychotyczną,
gdzie przewyższają skutecznością farmakoterapię,
która zazwyczaj polega na łącznym stosowaniu leku
przeciwdepresyjnego z lekiem przeciwpsychotycznym
(LPP) (Schatzberg i wsp., 2005; A Task Force Report,
2001; Hese i wsp., 2002; Greenberg i wsp., 2005).
W przeprowadzonych badaniach w leczeniu lekoopornej depresji zastosowano mirtazapinę. Natomiast
pacjenci z depresją psychotyczną otrzymywali leczenie skojarzone mirtazapiną i olanzapiną (Keltner.
i wsp., 2005).

Badani pacjenci i metoda
Badaniami objęci byli pacjenci po 18 r.ż., bez zakreślenia górnej granicy wieku, hospitalizowani w Oddziale
Klinicznym Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z rozpoznaniem lekoopornej nawrotowej, dużej depresji psychotycznej i niepsychotycznej. Okres badań – 6 tygodni.
Ogółem w badaniu wzięło udział 32 pacjentów; 31
kobiet i 1 mężczyzna; średnia wieku: 54,2 lata. Warunkiem udziału w badaniach była świadoma zgoda
pacjenta. Badania uzyskały zgodę Komisji Bioetycznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęto definicję lekooporności Helmchena (1991).

Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy:
I grupa – pacjenci z depresją niepsychotyczną leczeni mirtazapiną (12 osób) oraz EW (4 osoby),
II grupa – pacjenci z depresją psychotyczną leczeni mirtazapiną i olanzapiną (8 osób) oraz EW.
(8 osób).
Nie stosowano losowego doboru do grupy poddanej terapii lekami lub EW. Warunkiem leczenia EW
była zgoda pacjenta (informed consent), przy zastosowaniu kwestionariusza Luderera w adaptacji Zyssa
(Scott, 2007).
Kryteria włączające:
1. wiek powyżej 18 r.ż,
2. epizod dużej nawrotowej depresji ciężkiej według kryteriów DSM-IV – 18 punktów i
powyżej w
17-itemowej skali depresji Hamiltona (HDRS),
3. umiarkowany z tendencjami samobójczymi
– 13-17 punktów w HDRS,
4. spełnione kryteria lekooporności.
Kryteria wyłączające: stosowane w dwóch ostatnich tygodniach stabilizatory nastroju (lit, karbamazepina, walproinian, lamotrygina), uzależnienie od
środków psychoaktywnych, choroby somatyczne, mogące stanowić przeciwwskazanie do stosowania EW,
stosowanie mirtazapiny i olanzapiny w obecnym epizodzie depresji.
Wszyscy pacjenci uczestniczący w badaniach byli
poddani rutynowym badaniom laboratoryjnym oraz
EKG przed leczeniem, w odstępach tygodniowych.
i po zakończeniu badania. Pacjenci, u których zastosowano EW, dodatkowo poddani byli przed rozpoczęciem zabiegów elektrowstrząsowych następującym
procedurom: badaniu przez internistę i neurologa,
kwalifikacji anestezjologicznej, badaniu dna oka oraz
dominacji hemisferycznej, EEG.
Wszyscy pacjenci byli oceniani skalą HDRS. Oceny dokonano przed leczeniem oraz w odstępach tygodniowych w trakcie leczenia i po zakończeniu badań.
W trakcie leczenia monitorowano również objawy nie-
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pożądane (ON) po stosowanych metodach leczenia.
Do oceny objawów pozapiramidowych po leczeniu
olanzapiną stosowano Skalę Simpsona-Angusa (Simpson-Angus Scale-SAS). Ocenę funkcji poznawczych
pacjentów poddanych terapii EW badano przy pomocy Mini Mental State Examination (MMSE), przed
rozpoczęciem leczenia, następnie w odstępach tygodniowych, w drugiej dobie po każdym zabiegu EW.
Mirtazapinę podawano przez dwa pierwsze dni po
15 mg, a od trzeciego dnia 30 mg na dobę, przez 6 tygodni. Olanzapinę stosowano przez dwa pierwsze dni
5 mg dobowo, a następnie dawkę zwiększano stopniowo do dawki optymalnej nie przekraczając 20 mg
pro die.
W razie niepokoju, lęku i zaburzeń snu stosowano
doraźnie lorazepam do 3 mg na dobę.
Metoda stosowania EW
Pacjenci wytypowani do EW nie otrzymywali żadnych leków na 24 godziny przed zabiegiem, przed
zabiegiem byli na czczo, stosowano dwustronne,
skroniowe ułożenie elektrod stymulujących. EW wykonywano ze wstępnym natlenieniem, premedykacją
atropinową (0,5 mg i.v), w znieczuleniu ogólnym poprzez podanie dożylne tiopentalu (3-5 mg/kg m.c.).
z zastosowaniem środka zwiotczającego (skoliny
0,5mg – 1mg/kg m.c.).
EW wyzwalano przy użyciu aparatu Mecta typu
Spectrum 5000Q po indywidualnym dostosowaniu
ładunku prądu. Stosowano wyłącznie szpilkowe bodźce stymulujące o szerokości 0,5 ms do 1ms. Pozostałe
cechy bodźców mieściły się w graniacach: częstotliwość 60-90 Hz, czas trwania stymulacji 2-6 s, natężenie prądu stałe 0,8 A, ładunek 240-1152 mC, przy
stałym monitorowaniu EEG, EKG, ciśnienia tętniczego i danych pulsoksymetrycznych. EW stosowano
metodą wstępnie ustalonych dawek, dostosowanych
do płci i wieku pacjentów.
Rycina 1. Wyniki testu Manna-Whitneya w ocenie różnic
nasilenia depresji za pomocą skali HDRS między podgrupami leczonymi mirtazapiną/olanzapiną i elektrowstrząsami
w grupie depresji psychotycznych
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EW aplikowano dwa razy w tygodniu w odstępach
co najmniej trzydniowych, a łączna liczba zabiegów
zależała od stopnia uzyskanej poprawy stanu psychicznego i nie przekraczała 12 zabiegów.
Po zakończeniu serii terapeutycznej EW u pacjenta stosowano farmakoterapię indywidualnie dobranym lekiem przeciwdepresyjnym w przypadku
depresji niepsychotycznej, natomiast u pacjentów.
z rozpoznaniem depresji psychotycznej kontynuowano leczenie dobranym lekiem przeciwdepresyjnym
(LPD) i przeciwpsychotycznym (LPP).
Metody statystyczne
Nasilenie depresji określano za pomocą HDRS,
uzyskując wyniki wyrażone w skali porządkowej..
Z tego względu analizę statystyczną przeprowadzono
za pomocą nieparametrycznych testów Manna-Withneya (porównanie między badanymi podgrupami
– mirtazapina i EW) oraz Friedmana (ocena istotności zmian stanu zdrowia w kolejnych tygodniach obserwacji).
Wyniki
U dwóch pacjentów biorących udział w badaniu
nasilenie depresji oceniane skalą Hamiltona wyniosło 17 i 15 pkt, czyli odpowiadało depresji o nasileniu
umiarkowanym. U trzydziestu pacjentów rozpoznano
depresję ciężką (średnia w skali HDRS – 30,5 pkt).
W grupie I (depresje niepsychotyczne) stopień
poprawy u pacjentów leczonych EW lub mirtazapiną, oceniany po 6 tygodniach redukcją punktów.
w skalach HDRS, wyniósł dla leczonych mirtazapiną
66,7%, a po EW – 70,3% – różnica nieistotna statystycznie (ryc. 2. i ryc. 3.).
W grupie II (depresje psychotyczne) stopień poprawy u pacjentów leczonych EW lub mirtazapiną.
i olanzapiną, oceniany po 6 tygodniach redukcją
punktów w skali HDRS, dla podgrupy mirtazapina/
Rycina 2. Wyniki testu Friedmana w ocenie istotności
zmian w nasileniu depresji w kolejnych tygodniach obserwacji za pomocą skali HDRS w grupie depresji niepsychotycznych leczonych mirtazapiną
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Rycina 3. Wyniki testu Friedmana w ocenie istotności zmian
w nasileniu depresji w kolejnych tygodniach obserwacji za
pomocą skali HDRS w grupie depresji niepsychotycznych
leczonych elektrowstrząsami

Rycina 5. Wyniki testu Friedmana w ocenie istotności zmian
w nasileniu depresji w kolejnych tygodniach obserwacji
za pomocą skali HDRS w grupie depresji psychotycznych
leczonych elektrowstrząsami

olanzapina (ryc. 4.) wyniósł 70,8%, a po EW – 64,6%
– różnica nieistotna statystycznie (ryc. 5.).
Należy zaznaczyć, że u pacjentów z depresją psychotyczną leczonych EW wyjściowe nasilenie depresji, oceniane skalą HDRS, wynosiło 32,5 punktów.
i było istotnie wyższe (p=0,04), niż u leczonych mirtazapiną/olanzapiną – 24,0 punktów (ryc. 1.).
Objawy niepożądane(ON), stwierdzone w trakcie
stosowania mirtazapiny: nadmierna senność – 6 osób,
przyrost masy ciała w granicach od 1-2 kg u 3 pacjentów. ON u leczonych mirtazapiną łącznie z olanzapiną: nadmierna senność u 3, suchość śluzówek – 2,
przyrost masy ciała 1-2 kg u 2 pacjentów. Nie stwierdzono objawów pozapiramidowych.
ON po EW: bóle głowy – 3, zaburzenia funkcji poznawczych w skali MMSE po zakończeniu serii EW.
u 3 pacjentów (liczba punktów w granicach 26-24).

Rycina 4. Wyniki testu Friedmana w ocenie istotności zmian
w nasileniu depresji w kolejnych tygodniach obserwacji
za pomocą skali HDRS w grupie depresji psychotycznych
leczonych mirtazapiną/olanzapiną

Omówienie wyników
U wszystkich pacjentów osiągnięto wyraźną poprawę kliniczną. Pewnym zaskoczeniem jest zbliżona
efektywność farmakoterapii i EW u pacjentów obu
badanych grup. Z piśmiennictwa wynika, że zarówno.
u chorych z depresją lekooporną niepsychotyczną jak
i psychotyczną, EW cechują się wyższą skutecznością
leczniczą niż farmakoterapia (Malhi i wsp., 2000; Cowen, 2007; Schatzberg i wsp., 2005; Maixner i wsp.,
2008; Greenberg i wsp., 2005). W interpretacji tego
faktu należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności.
Dobór pacjentów do obu badanych grup nie był losowy.
Być może chorzy godzący się na elektrowstrząsy stanowili grupę bardziej oporną na leczenie niż ci, którzy takiej zgody nie wyrazili? Należy zauważyć, że wyjściowe
nasilenie depresji oceniane skalą HDRS, było istotnie
wyższe u chorych z depresją psychotyczną, którzy wyrazili zgodę na leczenie EW. Trzeba również zwrócić
uwagę, iż nie opracowano dotąd całkowicie pewnych
kryteriów skuteczności stymulacji elektrycznej (Scott,
2007; Hese i wsp., 2007). Nie można wykluczyć, iż stosowanie wyższych parametrów bodźca stymulującego
lub dłuższych serii EW mogłoby istotnie zwiększyć ich
efektywność terapeutyczną. Z drugiej strony nie można apriorycznie zakładać mniejszej skuteczności leczniczej każdego nowego leku w porównaniu do EW.

Wnioski
1. Nie stwierdzono istotnych różnic w stopniu
redukcji nasilenia objawów depresji u pacjentów.
z niepsychotyczną depresją lekooporną leczonych
mirtazapiną w porównaniu z EW.
2. Pacjenci z depresją psychotyczną w terapii skojarzonej mirtazapiną i olanzapiną również nie różnili

Porównanie wyników terapeutycznych: farmakoterapii i EW u pacjentów z lekooporną depresją
się istotnie w stopniu osiągniętej poprawy w porównaniu z EW.
3. Powyższe rezultaty muszą być interpretowane
ostrożnie ze względu na zbyt małą liczebność leczonych, jak i nielosowy dobór badanych.
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Praca poglądowa
Review

Sebastian Kliwicki, Janusz Rybakowski
Czterdzieści sześć lat soli litu w profilaktyce nawrotów choroby
afektywnej dwubiegunowej
Fourty six years of lithium in prevention of recurrences of bipolar affective
illness
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Streszczenie
Lit został wprowadzony do nowoczesnego lecznictwa psychiatrycznego w roku 1949, natomiast w roku 1963 pojawiła się pierwsza praca wskazująca na profilaktyczne działanie tego jonu, zapobiegające nawrotom chorób afektywnych..
W okresie minionych 46 lat działanie to zostało potwierdzone w licznych kontrolowanych badaniach i meta-analizach,.
a lit stał się prototypem leku normotymicznego (mood-stabilizing drug). W odniesieniu do litu najlepiej wśród leków
normotymicznych udokumentowana została jego własność dotycząca zapobiegania zachowaniom samobójczym. Neurobiologiczne mechanizmy działania normotymicznego litu obejmują m.in. wpływ na transport przez błony komórkowe, działanie na neuroprzekaźniki mózgowe i sygnalizację wewnątrzkomórkową oraz efekt neuroprotekcyjny. Około 1/3 pacjentów.
z chorobą afektywną dwubiegunową, otrzymujących lit w postaci monoterapii, stanowią osoby o znakomitym działaniu
profilaktycznym tego jonu tzw. excellent lithium responders. Osoby te charakteryzują się najbardziej klasycznym obrazem
i przebiegiem klinicznym choroby. Określenie jakości profilaktycznego efekt litu używane jest jako fenotyp do badań genetyczno-molekularnych. W roku 2007 powstało międzynarodowe Consortium on Lithium Genetics (ConLiGen), którego
zadaniem ma być wykonanie badania typu GWAS (genome-wide association study) u około 2000 pacjentów otrzymujących
profilaktycznie lit. Sole litu, walproiniany i karbamazepina zostały wprowadzone do leczenia i profilaktyki choroby afektywnej dwubiegunowej w latach 1960-1980 i można je uznać za leki normotymiczne I generacji. Od połowy lat 90-tych
dokumentowane jest działanie normotymiczne atypowych leków neuroleptycznych (klozapina, olanzapina, kwetiapina,
aripiprazol) oraz nowego leku przeciwpadaczkowego, lamotriginy, które można uznać za leki normotymiczne II generacji.
Summary
Lithium was introduced into contemporary psychiatric therapy in 1949, whereas in 1963 the first article appeared pointing
to a prophylactic effect of this ion, preventing the recurrences of affective episodes. In 46 years which have passed, this effect
has been confirmed in numerous controlled studies and meta-analyses, and lithium has became a prototype of mood-stabilizing
drugs. As for lithium, the property of prevention of suicidal behaviors has been best documented among mood-stabilizing drugs.
Neurobiological mechanisms of lithium mood-stabilizing action include, among others, the effect on transmembrane transport,
on brain neurotransmitters and intracellular signaling as well as neuroprotective effect. About 1/3 of patients with bipolar affective illness receiving lithium monotherapy experience excellent prophylactic effect (excellent lithium responders). These patients
are characterized by the most classical picture and course of the illness. The quality of lithium prophylactic effect has been used
as a phenotype for molecular-genetic studies. In 2007, the International Consortium on Lithium Genetics (ConLiGen) has
been founded for performing the GWAS (genome-wide association study) in about 2000 of patients receiving lithium prophylaxis. Lithium salts, valproates and carbamazepine were introduced for the treatment and prophylaxis of bipolar affective illness
in 1960-1980s and may be regarded as mood-stabilizing drugs of first generation. Since mid-1990s mood-stabilizing properties
have been documented for atypical neuroleptic drugs (clozapine, olanzapine, quetiapine, aripiprazole) and for new antiepileptic
drug, lamotrigine. These drugs can be classified as mood-stabilizing drugs of second generation.
Słowa kluczowe: lit, choroba afektywna dwubiegunowa, zapobieganie nawrotom, działanie przeciwsamobójcze, excellent lithium
responders, Consortium on Lithium Genetics, leki normotymiczne I i II generacji.
Key words: lithium, bipolar affective illness, prevention of recurrences, antisuicidal action, excellent lithium responders, Consortium
on Lithium Genetics, mood-stabilizing drugs of I and II generation
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Rys historyczny litu (do roku 1963)
W roku bieżącym mija 60. rocznica wprowadzenia
soli litu do nowoczesnego lecznictwa psychiatrycznego. Rocznicę tę odliczamy od publikacji australijskiego psychiatry Johna Cade’a, w której po raz pierwszy
opisał on terapeutyczny efekt soli litu u 10 pacjentów
z epizodem maniakalnym (Cade, 1949). Od 46 lat lit
znany jest natomiast jako pierwszy środek normotymiczny (mood-normalizing), zapobiegający nawrotom epizodów afektywnych, zwłaszcza w chorobie
afektywnej dwubiegunowej. Pierwsza publikacja na
ten temat, której autorem był brytyjski psychiatra
Geoffrey Hartigan, ukazała się w 1963 roku (Hartigan, 1963).
Próby leczniczego zastosowania soli litu do lecznictwa sięgają czasów starożytnych. W II w. rzymski
lekarz Soranus z Efezu (98-138 n.e.) w swoim dziele ”De morbis acutis et chronicis” zalecał pacjentom
chorym na melancholię picie alkalicznych wód mineralnych, w których, jak dziś wiadomo, znajduje się
duża ilość jonów litu. Oczywiście Soranus nie wiedział nic na temat litu, bowiem lit jako pierwiastek
został odkryty dopiero na początku XIX wieku przez
szwedzkiego chemika Johanna Augusta Arfvedsona,
który otrzymał węglan litu z minerału petalitu występującego na wyspie Utö (Arfvedson, 1818).
W połowie XIX wieku powstały pierwsze „metaboliczne” teorie próbujące wyjaśnić mechanizmy powstania zaburzeń psychicznych, oparte na pracach
XIX-wiecznych chemików. Odkryto wówczas, że sól
moczanowa litu należy do najlepiej rozpuszczalnych
moczanów oraz wysunięto hipotezę, że stan manii
czy depresji może wynikać z nieprawidłowości metabolizmu kwasu moczowego w tkance nerwowej, czyli
stanowić swoisty rodzaj „dny” mózgu. Zwolennikiem
tej teorii był duński lekarz Carl Lange, który razem ze
swoim bratem Fritzem rozpoczął w Kopenhadze stosowanie soli litu w leczeniu nawracających zaburzeń
nastroju. Metoda ta, wyprzedzająca o ponad 50 lat
erę współczesnej psychofarmakoterapii, nie została
jednak później spopularyzowana.
W drugiej połowie lat 40. australijski psychiatra
John Cade ponownie podjął eksperymenty dotyczące patogenetycznej roli kwasu moczowego w stanach
maniakalnych. W ich trakcie zauważył, że podanie
moczanu litu zwierzętom laboratoryjnym powodowało u nich stan szczególnego uspokojenia. Stwierdził
później, że podobne efekty wywoływały inne sole litu,
z czego wywnioskował, że działanie farmakologiczne
jest związane z jonem litu. Po przeprowadzeniu eksperymentu na sobie samym i stwierdzeniu, że zażywanie litu nie doprowadza do zatrucia, zdecydował się
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na podanie litu 10 pacjentom z ostrymi i przewlekłymi
stanami maniakalnymi. Spektakularny efekt terapeutyczny, jaki uzyskał, opisał w australijskim periodyku
„Medical Journal of Australia” (Cade, 1949). Publikacja ta może być uznana za początek wprowadzenia
litu do współczesnego lecznictwa psychiatrycznego,.
a niektórzy uważają ją jako zwiastun ery współczesnej
psychofarmakoterapii, ponieważ wyprzedzała o 3 lata
publikację związaną z wprowadzeniem pierwszego
leku przeciw-psychotycznego, chlorpromazyny (Delay i wsp, 1952).
Po ponad półwieczu od doświadczeń Carla i Fritza
Langego ponownie duńscy badacze przyczynili się do
tego, że sole litu zaczęły znajdować miejsce w psychiatrii. W roku 1952 duński psychiatra Mogens Schou
po raz pierwszy zastosował lit u pacjentów w stanie
maniakalnym. W roku 1954 w Danii dokonano oceny
skuteczności litu u 38 pacjentów w stanie maniakalnym, stosując w celach porównawczych placebo, co
w owym czasie było przedsięwzięciem nowatorskim.
Znakomity efekt zaobserwowano u 1/3 pacjentów,.
a istotną poprawę u dalszej 1/3 z nich (Schou i wsp.,
1954). Od roku 1956 zaczęto stosować długoterminową terapię litem u pacjentów z chorobą afektywną
w celu zapobiegania nawrotom przyszłych epizodów
afektywnych. W roku 1957 w artykule pt. „Biology
and the pharmacology of lithium ion” opublikowanym
w „Pharmacological Reviews” Mogens Schou podsumował całą ówczesną wiedzę dotyczącą farmakologii,
biochemii i działania klinicznego litu (Schou, 1957).

Lit w profilaktyce nawrotów
choroby afektywnej
W roku 1963 brytyjski psychiatra Geoffrey Hartigan w pracy opublikowanej w British Journal of Psychiatry przedstawił swoje obserwacje dotyczące przewlekłego stosowania litu przez 3 lata u 7 pacjentów
z chorobą afektywną dwubiegunową i u 8 z depresją
nawracającą sugerując, że długoterminowe leczenie
litem ma działania „profilaktyczne”, a więc zapobiega nawrotom chorób afektywnych (Hartigan 1963).
Wśród badanych przez niego chorych po 6 pacjentów
z obu grup nie miało nawrotów w trakcie leczenia litem. Rok później podobne obserwacje opisał duński
psychiatra Paul Christian Baastrup, obserwując 88
pacjentów z psychozą maniakalno-depresyjną o częstych epizodach choroby, leczonych w szpitalu psychiatrycznym w Glostrup (Baastrup, 1964). Kilka lat
później wspólnie z Mogensem Schou, przy obserwacji
trwającej średnio 6 lat, wykazał statystycznie istotne
zmniejszanie się częstotliwości epizodów choroby.

Czterdzieści sześć lat soli litu w profilaktyce nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej
w czasie leczenia, a ponadto, w przypadku występowania faz chorobowych nasilenie ich było zdecydowanie mniejsze niż przed leczeniem. Nie obserwowano
natomiast zależności efektu terapeutycznego ani od
wieku osób leczonych, ani od czasu trwania choroby,
ani od rodzaju powtarzających się faz chorobowych.
(Baastrup i Schou, 1967).
W latach 1970-1973 opublikowano wyniki 8 kontrolowanych badań z zastosowaniem placebo, wykonanych w Wielkiej Brytanii, Danii oraz Stanach
Zjednoczonych. Porównywano przebieg choroby.
w grupie osób, którym zamiast litu podawano placebo, z grupą kontynuującą leczenie litem. Jako nawrót
choroby definiowano taki stan pacjenta, który wymagał
hospitalizacji chorego lub podawania dodatkowych leków przeciwdepresyjnych, czy przeciwmaniakalnych.
Analiza tych badań, obejmujących niemal 800 pacjentów wykazała, że w grupie osób kontynuujących
terapię litem nawroty choroby były rzadsze (średnio u
30% chorych) niż w grupie z placebo (średnio u 70%
chorych) (Schou i Thompson, 1976).
W „Psychiatrii Polskiej” w roku 1971 ukazał się
artykuł psychiatrów z ośrodka warszawskiego, którzy stosowali węglan litu od roku 1967 u pacjentów
Szpitala Nowowiejskiego oraz pacjentów Przyklinicznej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Przyjęto zasadę wprowadzania litu u pacjentów.
w remisji. Lek podawano systematycznie, bez względu na charakter kolejnej fazy i w razie konieczności
kojarzono z lekami przeciwdepresyjnymi lub przeciwmaniakalnymi. W trakcie leczenia kontrolowano
poziom elektrolitów, a od stycznia 1970 r., dzięki odpowiedniej aparaturze, także poziom litu we krwi. Badania te dotyczyły 18 pacjentów, którym podawano lit
w dawce od 500 do 1250 mg/dobę, tak by uzyskać poziom około 0,6 mmol/l w surowicy krwi. 4 osoby z tej
grupy zrezygnowały z leczenia. U wszystkich pacjentów przebieg choroby przed podaniem litu charakteryzował się częstymi nawrotami, a także częstymi hospitalizacjami. Okres podawania węglanu litu wynosił
od 2 do 42 miesięcy. Analiza przebiegu choroby po
wprowadzeniu węglanu litu potwierdziła doniesienia
zagranicznych badaczy, że lek ten przyczynia się do
zmniejszenia częstości nawrotów choroby, a także
skraca je (Krzyżowski i wsp., 1971).
W latach 70. w wielu ośrodkach w Polsce rozpoczęto stosowanie litu w celach profilaktycznych, przy
monitorowaniu stężenia tego jonu w surowicy krwi.
Wiodącymi ośrodkami w tym zakresie były II Klinika
Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, kierowana przez prof. Stanisława Pużyńskiego, Klinika
Psychiatryczna w Krakowie, gdzie leczeniem litem
kierowała doc. Lidia Broszkiewiczowa oraz ośrodek
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poznański. W ośrodku poznańskim przeprowadzono
ocenę profilaktycznego działania litu w grupie 61 pacjentów, u których stosowano lit przez okres średnio
5 lat. W okresie 2 lat przed rozpoczęciem leczenia
profilaktycznego u pacjentów tych występowały co
najmniej 2 epizody choroby. Dla oceny skuteczności
działania litu zastosowano metodę tzw. zwierciadlanego odbicia (ang. mirror image), polegającą na
porównaniu przebiegu choroby w okresie leczenia
z analogicznym okresem przebiegu choroby przed
wprowadzeniem litu. Badanie to wykazało, że w okresie leczenia litem w grupie tych 61 pacjentów liczba
nawrotów zmniejszyła się o 71%, liczba hospitalizacji
o 72%, a u 44% nie obserwowano w ogóle nawrotów
faz afektywnych (Rybakowski i wsp., 1980).
Obok zapobiegania nawrotom epizodów afektywnych, na uwagę zasługuje możliwość działania litu
powodująca zmniejszenie lub ustąpienie zachowań
o charakterze samobójczym. Pierwsze obserwacje w tym zakresie pojawiły się na początku lat 70.
(Barraclough i wsp, 1972). Przeciw samobójcze działanie litu znalazło potwierdzenie w licznych obserwacjach klinicznych, z których na szczególną uwagę
zasługuje badanie wieloośrodkowe wykonane pod patronatem IGSLI (International Group for Study of
Lithium-Treated Patients) (Mueller-Oerlinghausen
i wsp., 2001). Do chwili obecnej lit jest jedynym lekiem normotymicznym z potwierdzonym działaniem
zmniejszającym zachowania samobójcze (Tondo,
2005).
Lata 90. charakteryzują się pewnym spadkiem
zainteresowania litem w związku z popularyzacją
stosowania w celu profilaktyki nawrotów afektywnych leków przeciwpadaczkowych, walproinianów.
i karbamazepiny, a następnie wprowadzaniem atypowych leków przeciwpsychotycznych, które okazały się przydatne w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej, a wiele z nich spełniało kryteria leków
normotymicznych. Wysuwano również zastrzeżenia
co do poprawności metodologicznej badań z lat 70.,
w których stwierdzano profilaktyczne działanie litu,
sugerując, że w badaniach wykonanych w latach późniejszych skuteczność litu była gorsza (Moncrieff)..
W badaniu przeprowadzonym przez ośrodek poznański nie wykazano jednak różnic w skuteczności profilaktycznej litu (obserwacja 10-letnia) między pacjentami, którzy rozpoczęli profilaktykę litem w latach 70.
i 80. (Rybakowski i wsp., 2001).
Pięć lat temu ukazała się meta-analiza długotrwałej skuteczności litu w chorobie afektywnej dwubiegunowej, wykonana przez Geddesa i wsp. (2004).
Do analizy włączono pięć badań randomizowanych,
kontrolowanych podawaniem placebo obejmujących
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770 pacjentów. Wykazano w nich, że lit był znacząco
bardziej efektywny niż placebo w zapobieganiu występowania nawrotów obu biegunów choroby afektywnej dwubiegunowej (względne ryzyko RR = 0.65).
Działanie profilaktyczne litu było istotnie silniejsze.
w odniesieniu do nawrotów manii (RR = 0.62), niż
do nawrotów depresji (RR = 0.72).
Ostatnio Nivoli i wsp. (2010) dokonali analizy
badań długoterminowych trwających co najmniej
6 miesięcy, obejmujących 1561 pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową typu I i II, w których
porównywano lit zarówno z placebo, jak i z innymi
środkami wykazującymi działanie normotymiczne
(walproiniany, lamotrigina i olanzapina). Potwierdzono znaczące działanie profilaktyczne litu zapobiegające nawrotom epizodów maniakalnych i nieco słabsze.
w odniesieniu do epizodów depresyjnych. Skuteczność profilaktyczna litu była podobna do skuteczności
walproinianów. W odniesieniu do profilaktyki epizodów depresji skuteczność litu była nieco słabsza niż
lamotriginy, a w odniesieniu do mieszanych epizodów
maniakalnych nieco słabsza niż olanzapiny.
Od połowy lat 70. podejmuje się próby wyjaśnienia
mechanizmów profilaktycznego działania litu. Wykazano, że lit wpływa na transport przez błony komórkowe stymulując m.in. aktywność adenozynotrifosfatazy sodowo-potasowej (ATP-azy) i wywierając działanie
stabilizujące poziom sodu wewnątrzkomórkowego..
W zakresie działania na neuroprzekaźnictwo, najbardziej istotny jest wpływ litu na układ serotoninergiczny i dopaminergiczny, jak również na przekaźnictwo
noradrenergiczne i glutaminergiczne. Szczególnie
znaczącą rolę przypisuje się działaniu litu na układ
„drugich” przekaźników, zwłaszcza na układ fosfatydyloinozytolu (PI), jak również na układ cyklicznego
adenozynomonofosforanu (cAMP). W ostatnich latch
zwraca się uwagę na działanie neuroprotekcyjne litu,
takie jak aktywacja czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (BDNF), zwiększanie stężenia
białka bcl-2 oraz hamowanie kinazy syntazy glikogenowej (GSK-3 beta) (Permoda Osip i Rybakowski,
2009).

Excellent lithium responders
Wieloletnie badania skuteczności profilaktycznego działania litu pozwoliły na wyodrębnienie grupy
pacjentów, u których podawanie litu całkowicie zmieniło ich życie. Kanadyjski psychiatra Paul Grof, nazwał tę grupę „excellent lithium responders”. W jej
skład wchodzą pacjenci, u których przez cały okres
stosowania litu jako monoterapii (10 lat i dłużej) nie
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występowały nawroty choroby. Grupa ta stanowi ok.
1/3 wszystkich chorych leczonych litem (Grof, 1999).
Badanie przeprowadzone w ośrodku poznańskim, porównujące grupy osób, u których rozpoczęto kurację
litem w latach 70. oraz w latach 80. (w każdej grupie
było po 79 chorych, których obserwowano przez 10
lat) wykazało, że w obu grupach odsetek osób „excellent lithium responders” był podobny i wynosił odpowiednio 34 i 32% (Rybakowski i wsp., 2001).
Obserwacje grupy „excellent lithium responders”
pozwoliły na jej bardziej szczegółową charakterystykę kliniczną. Wg opinii Paula Grofa osoby takie
charakteryzują się klasycznym przebiegiem choroby, nawiązującym do opisów Emila Kraepelina „manisch-depressives Irresein”. Cechuje ich epizodyczny
przebieg choroby z pełną remisją między epizodami
i obciążenie rodzinne chorobą afektywną dwubiegunową. U osób tych rzadko współistnieją zaburzenia
lękowe i uzależnienia. W badaniach własnych wykazaliśmy, że „excellent lithium responders” nawet po
wielu latach terapii litem osiągają w badaniach neuropsychologicznych wyniki podobne jak osoby zdrowe
(Rybakowski i wsp,. 2009; Suwalska i wsp., 2009)..
W ostatnim badaniu wykazaliśmy również, że u takich osób stężenie w surowicy czynnika neurotropowego pochodzenia mózgowego (BDNF), uważanego
jako markera choroby afektywnej, nie różni się od
wartości osób zdrowych (Suwalska i wsp., 2010).
Jakość profilaktycznego efektu litu, zwłaszcza.
w kontekście „excellent lithium responders”, może
być uważana jako endofenotyp kliniczny choroby
afektywnej dwubiegunowej i znaleźć zastosowanie
w badaniach genetyczno-molekularnych. Badania.
w tym zakresie wykonywane w Poznaniu wykazały
związek między profilaktycznym efektem litu, a polimorfizmem genów BDNF, transportera serotoniny
(5HTT), receptora dopaminergicznego D1 (DRD1),
oraz katechol-O-metylotransferazy (COMT) (Rybakowski i wsp., 2005, 2006, 2009; Permoda-Osip.
i wsp., 2008). Na 21. konferencji IGSLI, która odbyła się w roku 2007 r. w Dreźnie, ośrodek poznański
był jednym z inicjatorów powołania międzynarodowej
grupy The Consortium on Lithium Genetics (ConLiGen), którego celem jest wykonanie na dużej grupie
pacjentów, otrzymujących lit w celach profilaktycznych (około 2000 osób), badania typu GWAS (genome-wide association study) (Schulze i wsp, 2010).
Leki normotymiczne I i II generacji
Doniesienie Hartigana sprzed 46 laty dotyczące
soli litu przyczyniło się do stopniowego wyodrębnienia nowej grupy leków psychotropowych o działaniu

Czterdzieści sześć lat soli litu w profilaktyce nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej
normotymicznym (mood-stabilizing drugs), których
lit był prototypem. Zaproponowana obecnie definicja leku normotymicznego obejmuje następujące
kryteria: 1) działanie lecznicze jako monoterapia.
w epizodzie manii i/lub depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej; 2) działanie profilaktyczne jako
monoterapia zapobiegające nawrotom manii i/lub
depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej, wykazane w badaniu trwającym co najmniej rok; 3) nie
powodowanie pogorszenia w żadnym z aspektów choroby wymienionym uprzednio (Rybakowski, 2007).
Lit spełnia kryteria działania leczniczego i profilaktycznego w obu biegunach psychopatologicznych choroby afektywnej dwubiegunowej, będąc jednocześnie
najstarszym lekiem normotymicznym stosowanym.
w psychiatrii (Bauer i Mitchner, 2005).
W rozwoju leków normotymicznych można zaobserwować dwa etapy, wyraźnie oddzielone czasowo. W pierwszym z nich, mającym miejsce w latach
1960-1980, oprócz litu wykazano własności normotymiczne takich środków, jak walproiniany i karbamazepina. Te trzy leki można uznać za leki normotymiczne I generacji. Pierwsze doniesienia dotyczące
przeciwmaniakalnego i profilaktycznego działania
walproinianów, określane przez ich francuskich autorów jako „thymoregulatrice” pojawiły się na przełomie lat 1960-1970 (Lambert i wsp., 1966, 1971).
Natomiast pierwszeństwo w opisaniu przeciwmaniakalnego i profilaktycznego działania karbamazepiny należy przypisać badaczom japońskim (Takezaki.
i Hanaoka, 1971; Okuma i wsp., 1973). Ostatnio
wskazano na wspólny mechanizm neurobiologiczny
leków normotymicznych I generacji, związany z ich
wpływem na układ fosfatydyloinozytolu (Williams.
i wsp., 2002). Układ ten został zidentyfikowany jako
najbardziej istotny w sensie patogenetycznym w jednym z ostatnich badań genetyczno-molekularnych
choroby afektywnej dwubiegunowej, stosującym metodę genome-wide association study (GWAS) (Baum
i wsp., 2008).
Identyfikacja leków normotymicznych II generacji rozpoczęła się od połowy lat 90., kiedy to Zarate
(1995) wysunął sugestię odnośnie normotymicznego
działania klozapiny. W kolejnych latach udokumentowano własności normotymiczne takich atypowych
leków neuroleptycznych, jak olanzapina, kwetiapina
i aripiprazol. Nie ma dotąd badań trwających rok.
i dłużej, dotyczących profilaktycznego działania risperidonu i ziprasidonu, aczkolwiek w odniesieniu do
tych leków wykazano działanie przeciwmaniakalne.
i potencjalizację działania leków przeciwdepresyjnych
(Rybakowski, 2007, 2008).
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Podsumowanie
Czterdzieści sześć lat stosowania soli litu w profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej przyniosło liczne dowody na skuteczność takiej procedury terapeutycznej. W odniesieniu do 1/3 pacjentów.
z chorobą afektywną dwubiegunową otrzymujących
lit istnieje możliwość całkowitego ustąpienia nawrotów choroby. Uzyskano również dowody na działanie
litu zmniejszające tendencję do zachowań samobójczych, a ostatnio duże zainteresowanie budzą wykazane własności neuroprotekcyjne tego jonu. Mimo
wprowadzenia innych leków I generacji i leków normotymicznych II generacji, lit pozostaje nadal lekiem
pierwszego rzutu dla profilaktyki choroby afektywnej
dwubiegunowej.
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Streszczenie
W mózgu dojrzałym GABA (kwas gamma-aminomasłowy) jest zasadniczo neuroprzekaźnikiem hamującym. Reguluje
aktywność neuronów powodując hiperpolaryzację błony komórkowej. We wczesnym okresie postnatalnym GABA jest jednak głównie czynnikiem pobudzającym. Natura neuroprzekaźnictwa GABA-ergicznego jest determinowana gradientem
elektrochemicznym dla Cl- zależnym od stężenia tych jonów wewnątrz komórki. W określonych fazach okresu postnatalnego przekaźnictwo GABA-ergiczne zmienia się z pobudzającego na hamujące, w czym uczestniczy zmiana ekspresji
transportera Cl- sprzężonego z K+ (kotransportera KCC2).
Pobudzające (depolaryzujące) działanie GABA ma istotne znaczenie w procesie dojrzewania neuronów w okresie dojrzewania organizmu jak też dla dojrzewania nowo generowanych neuronów w organizmie dorosłym. GABA reguluje integrację synaptyczną tych neuronów z otaczającą siecią neuronalną.
Pobudzające działanie GABA może mieć także poważne znaczenie w mechanizmie padaczki. Neurony indukujące napady
drgawkowe reagują na GABA pobudzeniem (depolaryzacją). Wykrycie drgawkotwórczego działania GABA może wyjaśnić,
niekiedy opisywane, paradoksalne prokonwulsyjne efekty niektórych GABA-ergicznych leków przeciwpadaczkowych.
GABA wywiera działanie depolaryzujące na neurony uszkodzone, co może prowadzić do wzrostu stężenia Ca2+ w komórkach i do procesu ekscytotoksycznego. Opisywano również pobudzający wpływ GABA na komórki neuroendokrynne
i zwiększanie wydzielania insuliny z komórek β wysp trzustkowych oraz adrenaliny z komórek chromochłonnych rdzenia
nadnerczy.
Właściwości GABA nie powinno się zatem rozważać jedynie w kategoriach przekaźnika hamującego aktywność komórek
nerwowych. Farmakologiczne i kliniczne konsekwencje nowego spojrzenia na ten aminokwas mogą okazać się poważne.
Summary
GABA (γ-aminoburytic acid) is the primary inhibitory neurotransmitter in the adult brain. It regulated neuronal activity through hyperpolarization of the membrane potential . However, during early postnatal period, GABAergic transmission
is excitatory. The nature of GABAergic neurotransmission is determined by the electrochemical gradient for Cl-, which
depends on extra- and intracellular concentrations of chloride. During the postnatal period GABAergic transmission undergo from being excitatory to inhibitory. The switch of GABAergic responses is due to changes in expression of K+-coupled
Cl- transporter (KCC2 cotransporter).
Excitatory GABA action (i.e. membrane depolarization) is essential for morphological maturation of neurons in immature animals. GABA regulates also synaptic integration of newly generated neurons in the adult brain.
GABA-induced excitation plays also a role in mechanism of epilepsy. Interneurons producing GABA together with
aberrantly behaving population of pyramidal neurons in the hippocampus can precipitate epileptic seizures. The findings
showing that GABA in some instances can be ictogenic may explain why some antiepileptic GABA-promoting drugs, have
occasionally been reported to be proconvulsant in clinical cases.
Further, GABA is able to induce depolarization in injured neurons thus leading to neuronal Ca2+ - dependent excitotoxicity.
GABA has also been found to evoke hormone release from neuroendocrine cells.
GABA-A receptor are expressed upon neuroendocrine cells such as insulin-secreting pancreatic β-cells and catecholamine-releasing adrenal chromaffin cells.
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Thus, GABA can no longer be simply viewed as and inhibitory neurotransmitter which causes hyperpolarization of
neuronal cells. The pharmacological and clinical consequences of excitatory properties of GABA seem to be of great importance.

Słowa kluczowe: GABA, hamowanie, pobudzenie, neurogeneza, padaczka.
Key words: GABA, inhibition, excitation, neurogenesis, epilepsy

Mechanizm hamujacego
i pobudzajacego działania GABA
Do niedawna jeszcze kwas gamma-aminomasłowy (GABA) kojarzony był wyłącznie z procesem hamowania w układzie nerwowym i wspólnie z glicyną uznawany był jako podstawowy neuroprzekaźnik
(neurotransmiter) hamujący, równoważący pobudzające działanie takich przekaźników jak glutaminian
czy acetylocholina. Działanie hamujące wywiera
GABA poprzez dwa typy receptorów jonotropowych
związanych z przepływem jonów chlorowych (GABAA i GABA-C) oraz receptor metabotropowy (GABA-B)
aktywujący kanał potasowy oraz hamujący kanał wapniowy (Bormann, 2000; Bowery and Enna, 2000).
Receptory jonotropowe GABA-A i GABA-C są kanałami jonowymi aktywowanymi przez agonistę (ligand-operated ion channel) i regulują napływ jonów
Cl- oraz HCO3- do komórki. Jeśli stężenie Cl- wewnątrz
komórki jest mniejsze od stanu równowagi elektrochemicznej, co zdarza się najczęściej w dorosłych
neuronach, aktywacja wspomnianych receptorów
powoduje hiperpolaryzacje i zahamowanie czynności
neuronu.
Nowsze badania wskazują jednak, że GABA nie
może być jednoznacznie określany jako neuroprzekaźnik hamujący. W dojrzałym układzie nerwowym
w organizmach dorosłych aminokwas ten pełni głównie funkcje hamujące, jednak we wczesnym okresie postnatalnym przekaźnictwo GABA-ergiczne ma
charakter pobudzający i jest zdolne do depolaryzacji
komórki i podwyższenia wewnątrzkomórkowego stężenia jonów Ca2+, a nawet indukowania potencjału
czynnościowego (Ganguly i wsp., 2001; Owens i wsp.,
1996). GABA wywiera także działanie pobudzające
w niektórych stanach patologicznych, szczególnie.
w padaczce, ma także wpływ pobudzający na dojrzałe
komórki układu neuroendokrynnego (o czym dalej).
Istnieją też doniesienia wskazujące, że GABA może
działać pobudzająco na komórki nerwowe u zwierząt
bezkręgowych takich jak owady i pajęczaki (Pfeiffer.
i wsp., 2009; Gisselmann i wsp., 2004)).
W końcowej fazie dojrzewania, w wielu regionach
mózgu (hipokamp, kora mózgowa, podwzgórze) na-

stępuje zmiana właściwości przekaźnictwa GABA-ergicznego z pobudzającego na hamujący, co związane
jest ze zmianą elektrochemicznego gradientu dla Cli zmiany kierunku przepływu tych jonów. Następuje
zmiana potencjału „odwrotnego” (reversal potential
EGABA ) na bardziej polaryzujacy (Owens i wsp., 1996;
Ganguly i wsp., 2001). Ma to związek z ekspresją,
omówionych niżej transporterów jonowych.
Ważną rolę w zmianie funkcji synapsy GABA-ergicznej z hamującej na pobudzającą odgrywa anhydraza węglanowa. Ta zmiana funkcji GABA ma znaczenie
w mechanizmach transmisji synaptycznej i w procesie
plastyczności synaptycznej (Sun i Alkon, 2001).
Charakter kanału Cl- daje komórkom bardziej
sprawne i oszczędne możliwości regulacyjne niż
utrzymywanie wysokiego gradientu Na+, K + oraz
Ca 2+ , co wymaga użycia Na+ - K+ ATPA-zy i Ca2+  
ATPA-zy wymagających dużego nakładu energii. Stężenie wewnątrzkomórkowe Cl- jest regulowane przez
dwa współdziałające transportery jonowe („kotransportery”) – kotransporter Na+ K+   2Cl- (NKCC1,
wprowadzający chlor do komórki) oraz kotransporter K+ Cl- (KCC2, usuwający chlor z komórki ) (Ben
Ari, 2002; Yamada i wsp., 2004). Wykazano, że następujące w okresie dojrzewania neuronów zmiany.
w poziomie mRNA, kodującego ekspresję transportera KCC2, korelują ze zmianą charakteru przekaźnictwa GABA-ergicznego z pobudzającego (depolaryzującego) na hamujący (polaryzujący) ( Lamsa i wsp.,
1999; Rivera i wsp., 1999; Vu i wsp., 2000).

Rola GABA w procesie neurogenezy
Neurogeneza, czyli powstawanie nowych neuronów z komórek progenitorowych, ma miejsce głównie w zakręcie zębatym hipokampa (Cameron i wsp.,
1993), strukturze niezwykle ważnej dla czynności poznawczych. Jak wspomniano, proces neurogenezy jest
wrażliwy na impulsy dochodzące z otaczającej sieci
neuronalnej. Różnicowanie komórek progenitorowych
odbywa się dwustopniowo – od podobnych do gleju komórek progenitorowych pnia typu 1 do neuronalnych
komórek progenitorowych typu 2. Komórki typu 2, pod
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wpływem docierających impulsów neuronalnych, dają
prawdopodobnie początek nowym neuronom. Szczególną rolę odgrywają tu dwa neuroprzekaźniki – GABA
i glutaminian (Tozuka i wsp., 2005).
Neurogeneza w okresie dorosłym jest ważnym
procesem warunkującym plastyczność mózgu i leży
u podstawy zdolności regeneracyjnych (Kemperman
i Gage , 1999; Ge i wsp., 2006). Nie wiadomo w jaki
sposób nowopowstałe neurony integrują się z otaczającą je siecią neuronalną, przypuszcza się jednak, że
decydujący wpływ wywierają impulsy przekazywane
przez sąsiadujące neurony. Niedawno wykryto, w badaniach na skrawkach hipokampa myszy, niezwykłą
rolę GABA w tym procesie. Stwierdzono bowiem, że
aminokwas ten wydzielany w pobliżu komórek progenitorowych, aktywuje je tonicznie jeszcze zanim
zostaną one unerwione i zaopatrzone w synapsy (Ge.
i wsp., 2006). Mechanizm pobudzenia (depolaryzacji)
nowo powstających neuronów wiąże się z wspominanym poprzednio wysokim stężeniem jonów chloru
we wnętrzu komórek. GABA wydaje się zatem odgrywać ważną, jeśli nie kluczową, rolę w integracji synaptycznej nowych neuronów. Depolaryzacja komórek progenitorowych prowadzi do wzrostu aktywacji
kanału wapniowego regulowanego potencjałem i do
zwiększenia stężenia Ca2+ we wnętrzu komórek. Jony
wapnia uczestniczą z kolei w procesie indukowania
ekspresji białka NeuroD, pozytywnego regulatora różnicowania neuronów. Wykazano na przykład ścisły
związek NeuroD z różnicowaniem komórek ziarnistych w zakręcie zębatym hipokampa (Seki, 2002).

Zaskakująca rola GABA
w epileptogenezie
Padaczka jest jednym z częstszych schorzeń neurologicznych. Wywołana jest wzmożoną pobudliwością
neuronów, przejawiającą się masywnymi synchronicznymi wyładowaniami, obejmującymi znaczną liczbę
neuronów. Coraz większa liczba dowodów doświadczalnych przemawia za tym, że neurony inicjujące
wyładowania drgawkowe mają szczególne cechy sprawiające, że GABA wywiera na nie działanie pobudzające (depolaryzujące). W badaniach na skrawkach
hipokampa uzyskanych od pacjentów cierpiących na
padaczkę skroniową wykazano, że neurony w podkładce hipokampa (subiculum), regionie hipokampa
unerwianym przez komórki z obszaru CA1 i tworzącym projekcję do kory skroniowej, indukują rytmiczne
wyładowania, które mogą być zahamowane przez antagonistów GABA (Cohen i wsp., 2002). Neurony te,
jak też neurony piramidowe generujące wyładowania

drgawkowe, reagują pobudzeniem (depolaryzacją) na
GABA, cechuje je bowiem, jak wspomniano uprzednio,
odmienny potencjał odwrotny (reversal potential).
Jak wspomniano, niedojrzałe komórki nerwowe
reagują na GABA z reguły pobudzeniem, natomiast
komórki dojrzałe mogą reagować dwojako – hamowaniem lub pobudzeniem. Pobudzeniem reagują nie tylko
komórki dojrzałe indukujące wyładowania drgawkowe,
lecz przede wszystkim, neurony juwenilne w obrębie
hipokampa (Kohling i wsp., 2000). Ciekawe wyniki
przyniosły badania na skrawkach hipokampa młodych
i dojrzałych szczurów. Drażnienie tzw. kolaterali Shaffera wywołuje długotrwałe wyładowania typu gamma
(30-120 Hz) w komórkach obszaru CA1 zarówno zwierząt młodych jak dorosłych, jednak u zwierząt młodych
wyładowania drgawkowe pojawiają się często spontanicznie (Gloveli i wsp., 1995; Kohling i wsp., 2000).
Wyładowania te ustępują po podaniu antagonisty receptora GABA-A bikukuliny, co dowodzi pobudzającego
udziału GABA w generowaniu wspomnianych wyładowań (Kohling i wsp., 2000). Przypuszcza się, że uwalnianie GABA z interneuronów powoduje depolaryzację
i wyładowania drgawkowe. Niektórzy badacze uważają, że GABA działać może też pośrednio nie poprzez
indukowanie depolaryzacji, lecz w wyniku redukcji
procesów hamowania (Higashima i wsp., 1996). Powstaje pytanie, na które wciąż poszukuje się zadawalającej odpowiedzi: dlaczego w pewnych okolicznościach
GABA ma właściwości drgawkotwórcze i dlaczego niektóre wyładowania są blokowane przez powszechnie
znany środek drgawkotwórczy, bikukulinę?
Komórkowy i molekularny mechanizm depolaryzującego działania GABA w obszarze CA1 hipokampa
nie został dostatecznie poznany. Ważną, chociaż nie
wyłączną rolę, może odgrywać słaba ekspresja białka
kotransportera, wymieniającego jony potasu na jony
chloru (KCC2K+/Cl- ), co prowadzi do przeładowania
wnętrza neuronu chlorem.
Niewątpliwie, badania nad rolą GABA w mechanizmie wyładowań konwulsyjnych w strukturze hipokampa mogą pomóc w zrozumieniu złożonego
mechanizmu powstawania wyładowań drgawkowych
i pomóc w odpowiedzi na wiele pytań, w tym na wspomniane powyżej: dlaczego niektóre leki przeciwpadaczkowe mogą niekiedy w sposób paradoksalny
działać prodrgawkowo (Elger i wsp., 1998).

Reakcja neuronów uszkodzonych
na GABA
Neurony uszkodzone wskutek niedotlenienia lub
mechanicznego urazu mogą reagować inaczej na
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neuroprzekaźniki hamujące (GABA i glicynę) niż
neurony normalne. Nabierają one w pewnym sensie
cech komórek niedojrzałych, mianowicie mają niską
ekspresję kotransportera KCC2 i wysokie stężenie
Cl- we wnętrzu komórki. Na przykład wykazano, że
uszkodzenie neuronów motorycznych nerwu błędnego na skutek aksotomii, prowadzi do zmiany reakcji
na agonistów GABA. Podanie muscimolu (agonisty receptora GABA-A) wywołuje w tych neuronach
depolaryzację i podnosi poziom Ca2+ w komórce..
W neuronach uszkodzonych stwierdzono obniżenie poziomu mRNA, odpowiedzialnego za ekspresję wspomnianego kotransportera KCC2 (Nabekura.
i wsp., 2002).
Pobudzający wpływ GABA (a także glicyny) na
uszkodzone neurony i związane z tym przeładowanie
komórek wapniem może stanowić ważny mechanizm,
prowadzący do niszczenia neuronów w procesie ekscytotoksyczności, tak jak to ma miejsce w przypadku
nadmiernego działania glutaminianu.
Z drugiej strony, pobudzające działanie GABA.
i związków GABA-ergicznych może być związane.
z opisywanym niekiedy paradoksalnym działaniem
pobudzającym tych związków w stanach śpiączki, wywołanej niedotlenieniem lub urazem mózgu.

Pobudzajace działanie GABA na układ
neuroendokrynny
Receptory GABA-A występują w różnych komórkach neuroendokrynnych, w szczególności komórkach β trzustkowych wydzielających insulinę oraz
w komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy
wydzielających adrenalinę (Peters i wsp., 1989; Glassmeier i wsp., 1998). Komórki β trzustki, a także komórki insulinoma zawierają synapsy GABA-ergiczne,
podanie GABA wywołuje depolaryzację warunkującą
aktywację kanałów wapniowych i uwalnianie insuliny
(Glassmeier i wsp., 1998). Nie jest jednak ostatecznie
wyjaśnione czy fizjologiczne ilości wydzielanego GABA
są wystarczające dla wywołania depolaryzacji wspomnianych komórek trzustki, chociaż taka możliwość
jest wysoce prawdopodobna. W związku z tym należy
się liczyć, że modulacja farmakologiczna receptorów
GABA-A (pochodne benzodiazepiny, niektóre neurosteroidy, etanol) może w sposób istotny wpływać na
wydzielanie insuliny.
Szczególnie wyraźnie i jednoznacznie pobudzająco działa GABA na komórki chromochłonne rdzenia
nadnerczy, w których wywołuje depolaryzację i zwiększa stężenie Ca2+ we wnętrzu komórki (Peters i wsp.,
1989; Doroshenko, 1989). Prowadzi to w konsekwen-
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cji do uwalniania adrenaliny. W rdzeniu nadnerczy
wykryto bogatą sieć włókien nerwowych zawierających GABA (Kataoka i wsp., 1986), które najprawdopodobniej uczestniczą w uwalnianiu wspomnianej katecholaminy. Istotnie, drażnienie elektryczne
nerwu trzewnego wywołuje uwalnianie adrenaliny.
z nadnerczy psa, a efekt ten jest blokowany przez
antagonistę receptora GABA-A bikukulinę (Kataoka.
i wsp., 1986). Dowodzi to udziału receptorów GABAA w wydzielaniu adrenaliny. Odkrycie to ma poważne
znaczenie nie tylko poznawcze lecz również praktyczne. Duża grupa leków przeciwlękowych i sedatywnonasennych, jakimi są pochodne benzodiazepiny, stosowane są szeroko w celu redukcji lęku i napięcia.
Trzeba jednak zauważyć, że uwalniana przez nie adrenalina jest głównym „hormonem stresu” , działanie
tej grupy leków może zawierać zatem istotny element
niepożądany. Mogą się z tym wiązać np. znane paradoksalne reakcje na pochodne benzodiazepiny.

Implikacje terapeutyczne
pobudzajacego działania GABA
Konsekwencje poznawcze i praktyczne dwojakiego
działania GABA są bardzo poważne i nasuwają interesujące wnioski terapeutyczne. Na pierwszym miejscu
należy niewątpliwie poruszyć sprawę znanych, lecz
wciąż trudnych do wyjaśnienia, paradoksalnych działań leków GABA-ergicznych, szczególnie z grupy pochodnych benzodiazepiny. Opisywane reakcje paradoksalne, mogące niekiedy wystąpić po podaniu tych
leków, takie jak nadmierne pobudzenie, zwiększone
napięcie i wzmożona agresywność, mogą również
mieć związek z depolaryzującym i stymulującym ich
działaniem na określone subpopulacje neuronów.
Podobny mechanizm może leżeć u podstaw paradoksalnego prodrgawkowego działania leków GABAergicznych w niektórych przypadkach padaczki. Można postawić hipotezę, że w sytuacjach tych istnieje
grupa neuronów o szczególnych, wspomnianych
uprzednio, cechach elektrofizjologicznych, sprawiających, że reagują one na leki GABA-ergiczne nie hamowaniem lecz pobudzeniem.
Mając na względzie pobudzające działanie GABA
warto wspomnieć o pojedynczych doniesieniach
przejściowego budzenia ze stanu śpiączki pourazowej
i poudarowej po podaniu środków GABA-ergicznych,
takich jak zolpidem, selektywny agonista receptora
GABA-benzodiazepinowego (Shames and Ring, 2008;
Nei, 2006). Można postawić hipotezę, że lek, działający z reguły nasennie i hamujący neurony normalne, jest zdolny do aktywacji (depolaryzacji) neuronów
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zmienionych w procesie patologicznym. Pobudzające
działanie GABA może więc w pewnych sytuacjach
okazać się korzystne. Szczególnie fascynujące możliwości GABA wiązać się jednak mogą z jego działaniem na komórki w okresie neurorozwojowym oraz
na komórki progenitorowe.
Niektóre paradoksalne działania leków GABA-ergicznych, takie jak nadmierne pobudzenie, napięcie
czy agresywność mogą wiązać się także ze wspomnianym stymulującym wpływem na komórki neuroendokrynne i z uwalnianiem adrenaliny. Poza komórkami
chromochłonnymi rdzenia nadnerczy adrenalina
może być również uwalniana z niektórych neuronów
rdzenia przedłużonego (Kataoka i wsp., 1986).
Jak wspomniano, w okresie neurorozwojowym
GABA wywiera z reguły działanie pobudzające wskutek depolaryzacji komórki. Ma to prawdopodobnie
znaczenie w dojrzewaniu neuronów i przekształcaniu
embrionalnych komórek progenitorowych w ukształtowane komórki nerwowe. Obok glutaminianu stanowi GABA niezwykle ważny czynnik regulujący proces
neurogenezy. Czy, i w jakim stopniu, może to mieć
znaczenie praktyczne, np. w pobudzaniu procesów
regeneracyjnych mózgu, pokaże najbliższa przyszłość.
Problem jest złożony, biorąc choćby pod uwagę dwojakie, tzn. hamujące bądź aktywujące działanie GABA,
zależnie od omówionych poprzednio cech komórki.
GABA może działać depolaryzująco na neurony
uszkodzone, co prowadzi do wzrostu stężenia Ca2+
w komórkach i stwarza zagrożenie pogłębieniem
uszkodzenia na skutek ekscytotoksycznosci. Z drugiej
strony jednak wiadomo, że GABA może stymulować
komórki glejowe, które uczestniczą w integracji procesów neuroprzekaźnictwa i mogą mieć znaczenie w
procesach rekonstrukcji tkanki nerwowej po uszkodzeniu (Hansson i Ronbacka, 2003). Sprawa nie jest
więc jednoznaczna.
Interesujące wnioski praktyczne nasuwać
może paradoksalne działanie GABA i jego agonistów
na komórki neuroendokrynne. Uwalnianie adrenaliny z komórek rdzenia nadnerczy kładzie pewien cień
na terapeutyczne zalety benzodiazepin jako leków
przeciwstresowych i przeciwlękowych. W działaniu
ich mieści się bowiem element zasadniczo niepożądany, mogący ujawnić się w pewnych sytuacjach. Nie
jest on jednak najwidoczniej dyskwalifikujący działanie tej wciąż powszechnie używanej grupy leków psychotropowych.
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Streszczenie
Wiele badań eksperymentalnych i klinicznych z ostatnich lat pomogło sformułować hipotezę zaburzonego przekaźnictwa glutaminergicznego w schizofrenii. Hipoteza ta opiera się między innymi na działaniu antagonistów receptora
NMDA, które u zdrowego człowieka wywołują objawy przypominające schizofrenię.
Współczesne dane potwierdzają, iż niedoczynność receptorów NMDA odgrywa istotną rolę w patogenezie schizofrenii.
Wydaje się, że układy glutaminergiczny, dopaminergiczny i serotoninergiczny w schizofrenii są czynnościowo powiązane.
Klasyczne i atypowe neuroleptyki mogą modulować aktywność receptorów NMDA. Poznani agoniści receptora NMDA oraz
inhibitory wychwytu zwrotnego glicyny wydają się wykazywać większą skuteczność w leczeniu negatywnych niż pozytywnych objawów schizofrenii. Możliwy jest również ich wpływ na zaburzenia poznawcze. Wyniki badań klinicznych wskazują,
że leki zwiększające aktywność receptorów NMDA mogą być bardziej skuteczne w terapii łączonej z neuroleptykiem klasycznym lub atypowym, niż w monoterapii schizofrenii.
Żeby ustalić pozycję kliniczną leków wywołujących aktywację receptorów NMDA potrzebne jest przeprowadzenie większej liczby badań klinicznych.
Summary
In last years, many experimental and clinical studies helped to create the hypothesis of disturbed glutamatergic transmission in schizophrenia. The hypothesis is based on clinical finding that agonists of NMDA receptors may produce schizophrenia-like symptoms.
Contemporary data confirm that hypofunction of NMDA receptors plays a significant role in pathogenesis of schizophrenia. It seems that the systems: glutamatergic, dopaminergic and serotoninergic are functionally connected in schizophrenia. Classical and atypical neuroleptics may modulate activity of NMDA receptors. The known agonists of NMDA
receptors and glycine re-uptake inhibitors seem to be more effective in the treatment of negative than positive schizophrenia symptoms. Their influence on cognitive dysfunctions is also possible. Results of clinical studies suggest that
drugs enhancing NMDA receptor activity are more effective in combination with classical or atypical neuroleptic than in
monotherapy of schizophrenia.
More clinical trials are necessary to establish the clinical position of drugs producing activation of NMDA receptor.
Słowa kluczowe: receptor NMDA, schizofrenia, neuroleptyki .
Key words: NMDA receptor, schizophrenia, neuroleptics
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Neuroleptyki w leczeniu
schizofrenii
Neuroleptyki to leki psychotropowe, których wprowadzenie ponad pół wieku temu było przełomem.
w leczeniu schizofrenii (Marder, 1998). Dzieli się je
współcześnie na neuroleptyki klasyczne i atypowe,
nazywane również lekami przeciwpsychotycznymi
drugiej generacji. Główny mechanizm działania klasycznych neuroleptyków polega na blokowaniu postsynaptycznych receptorów dopaminergicznych (D2-4)
i hamowaniu doneuronalnego wychwytu zwrotnego
dopaminy (Wolfarth i Ossowska, 2000). Nowe, atypowe neuroleptyki charakteryzują się silniejszym powinowactwem do receptorów 5-HT2A niż do receptorów
D2. Taki profil działania receptorowego odpowiada
prawdopodobnie za ich lepszą skuteczność w walce
z objawami negatywnymi schizofrenii oraz rzadsze
występowanie objawów pozapiramidowych (Wolfarth
i Ossowska, 2000). Współcześnie przyjmuje się, że
zaburzenia w układzie DA są jednym z elementów
wielowymiarowego i do końca nie wyjaśnionego mechanizmu patogenezy schizofrenii.
Krytyczne spojrzenie na skuteczność leczenia neuroleptycznego prowadzi do następujących wniosków:
− skuteczność leczenia schizofrenii neuroleptykiem jest różna u różnych pacjentów,
− część pacjentów jest oporna na leczenie klasycznymi oraz atypowymi neuroleptykami,.
a nawet klozapiną,
− u części osób neuroleptyki wywołują poważne
objawy niepożądane (np. objawy pozapiramidowe, przyrost masy ciała, dysfunkcje seksualne).
Niepełna skuteczność leczenia neuroleptycznego oraz ryzyko objawów niepożądanych prowadzi do
problemów klinicznych i społecznych u pacjentów
chorujących na schizofrenię. Współcześnie szacuje
się, iż częstość nawrotów schizofrenii po dwóch latach od wyleczenia choroby waha się od 60% do 80%.
W dużej mierze za tak częste występowanie nawrotów
odpowiada niestosowanie się pacjentów do zaleceń
lekarza z powodu niepełnej skuteczności neuroleptyku bądź wystąpienia objawów niepożądanych. Brak
współpracy pacjenta w leczeniu choroby prowadzi do
utrzymywania się objawów chorobowych, zaburzeń
w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym, często.
z niemożnością podjęcia pracy, a nawet samodzielnego życia; przewlekłe utrzymywanie się objawów
chorobowych skutkuje pogorszeniem jakości życia
pacjentów oraz przyczynia się do stygmatyzacji i marginalizacji społecznej osób chorych psychicznie.
Niestety, część pacjentów ma nawrót choroby, pomimo że regularnie pobiera leki i dobrze je toleruje.

Niewystarczająca skuteczność leczenia schizofrenii
może wskazywać na istnienie mechanizmów powstawania schizofrenii, na które współcześnie stosowane
neuroleptyki działają słabo lub nie działają w ogóle.

Glutaminergiczna koncepcja
schizofrenii
W ostatnich latach obserwuje się rosnącą liczbę badań mechanizmów powstawania psychoz, innych niż
teorie monoaminowe (dopaminergiczna i serotoninergiczna). Jednym z eksplorowanych obszarów badawczych są zaburzenia pracy układu glutaminergicznego.
Układ glutaminergiczny odpowiada w OUN za regulowanie procesów poznawczych, nastroju oraz motoryki.
Zaburzenia transmisji glutaminergicznej mogą odgrywać kluczową rolę w mechanizmie schizofrenii, depresji, uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, otyłości, dolegliwościach bólowych i jaskry. Wydaje się, że zaburzenia przekaźnictwa glutaminergicznego są jednym.
z elementów złożonego i wciąż nieznanego mechanizmu powstawania schizofrenii (Carlsson i wsp., 2001).
W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań
świadczących o zaburzonej transmisji glutaminergicznej w schizofrenii (Konradi i Heckers, 2003), co pozwoliło sformułować hipotezę niedoczynności receptorów
N-metylo-D-asparaginianu (NMDA-R) w tej chorobie.
Hipoteza hipofunkcji receptorów NMDA w schizofrenii opiera się na obserwacji klinicznej, pokazującej
iż antagoniści tego receptora mogą powodować objawy przypominające objawy schizofrenii – zaburzenia
poznawcze, zaburzenia percepcji, objawy wytwórcze.
i objawy negatywne, jak również zaburzenia nastroju
(Bridges i wsp., 2008). W myśl tej hipotezy, osiowym
objawem schizofrenii są zaburzenia poznawcze, głównie pod postacią zaburzeń uwagi i pamięci operacyjnej,
wynikające z dysfunkcji kory przedczołowej i związane
z deficytem przekaźnictwa glutaminergicznego za pośrednictwem NMDA-R (Thomsen i wsp., 2009).
Interesujące jest, że NMDA-R regulują pośrednio
uwalnianie dopaminy w korze mózgu, stąd w ujęciu
teorii hipofunkcji NMDA-R w schizofrenii niedoczynność dopaminergiczna w płatach przedczołowych
mogłaby być wtórna w stosunku do glutaminergicznej
(Javitt, 2008).
Dysfunkcjonalność NMDA-R może mieć miejsce
nie tylko w schizofrenii, ale również w innych schorzeniach OUN jak udar, czy neuropatyczny ból przewlekły (Gielen, 2009).
Hipoteza niedoczynności NMDA-R jest uzupełnieniem neurorozwojowej teorii powstawania schizofrenii. Według niej u podstaw zaburzeń schizofrenicz-
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nych leżą uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w okresie neurogenezy (Kostowski, 2000;
Lipska, 2004). W jej trakcie w OUN zachodzą podziały.
i wzrost komórek nerwowych oraz tworzą się połączenia między neuronami. Istnieje wiele dowodów, iż
procesy te są ściśle związane z układem glutaminergicznym. Rozważa się istnienie dwóch faz zaburzeń.
w owym systemie neurotransmisyjnym. W okresie
neurorozwojowym mózgu miałoby dochodzić do nadmiernej aktywności glutaminergicznej, co prowadziłoby do uszkodzeń cytoarchitektury komórek nerwowych
i następczej hipofunkcji przejawiającej się klinicznie.
w wieku dojrzałym jako schizofrenia (Kostowski, 2000).

Zaburzenia aktywności receptorów
NMDA w modelach zwierzęcych
Zwierzęcym modelem hipotezy niedoczynności NMDA-R jest farmakologiczna neurodegeneracja
NMDA-R, indukowana podawaniem fencyklidyny. Ekspozycja NMDA-R szczura na fencyklidynę w okresie
prenatalnym powoduje apoptozę komórek nerwowych,
zaburzenia czynności NMDA-R (Bubeníková-Valesová
i wsp., 2008), zmniejszenie przyłączania dopaminy do
receptorów D2 w jądrze popółleżącym (nucleus accumbens) oraz w caudoputamen (w mózgu gryzoni uwspólnione strukturalnie jądro ogoniaste i skorupa jądra soczewkowatego) w okresie dorosłym oraz deficyt funkcjonowania modelowy dla zaburzeń schizofrenicznych
(du Bois i wsp., 2008). Zakłada się, że podobne procesy,
zachodzące u człowieka w okresie neurogenezy, mogą
być przyczyną powstawania psychoz schizofrenicznych
w wieku dorosłym (Bubeníková-Valesová i wsp., 2008).
Długotrwałe podawanie szczurom fencyklidyny
powoduje nadwrażliwość korowych NMDA-R (Anastasio i wsp., 2008). W badaniach eksperymentalnych wykazano również, iż przewlekła, wywołana podawaniem fencyklidyny dysfunkcja NMDA-R powoduje zmniejszenie neurogenezy w zakręcie zębatym
(dentate gyrus) (Maeda i wsp., 2007).
W modelu zwierzęcym zaburzeń poznawczych
w schizofrenii, antagoniści NMDA-R podawani są
w okresie postnatalnym. Podawanie neuroleptyków
(haloperidolu, klozapiny i risperidonu) tak przygotowanym szczurom powodowało ustąpienie zaburzeń
procesów poznawczych (Wędzony i wsp., 2008).

Budowa receptorów NMDA
Zdecydowana większość receptorów pre- i postsynaptycznych OUN, w tym kluczowe czynnościowo re-
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ceptory katecholamin i serotoniny, to receptory metabotropowe, realizujące proces transdukcji sygnału za
pośrednictwem białek G, aktywujących bądź hamujących syntezę przekaźników II rzędu jak cykliczne
nukleotydy (cAMP, cGMP) lub pochodne fosfolipidów
błonowych (DAG, IP3). Receptory jonotropowe, czyli
kanały jonowe bramkowane ligandami, choć pozostają w mniejszości, grupują szereg receptorów odgrywających pierwszoplanową rolę w funkcjonowaniu mózgu, jak glutaminergiczne receptory NMDA, AMPA,
czy też receptor kwasu γ-aminomasłowego GABAA. 
O unikalnym charakterze receptora NMDA decyduje
osobliwy fakt, iż do jego aktywacji nie wystarcza związanie cząsteczki glutaminianu, ale konieczne jest zaistnienie silnej depolaryzacji neuronu postsynaptycznego; kanał jonowy tego receptora otwiera się zatem
jedynie wówczas, gdy przyłączenie liganda nastąpi.
w fazie depolaryzacji błony postsynaptycznej. Kanał ten jest nieselektywnym kanałem kationowym,
umożliwiającym przechodzenie jonów Ca2+, Na+ do
wnętrza i jonów K+ na zewnątrz komórki nerwowej.
Konsekwencją zwiększenia stężenia wapnia w neuroplazmie jest aktywacja cyklazy adenylanowej, kinazy
białkowej II zależnej od kalmoduliny i wapnia (CaMKII) oraz neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS).
Owe zdarzenia molekularne zdają się pełnić fundamentalną rolę w mechanizmach pamięci, uczenia
się, emocji i niektórych funkcji motorycznych.
Receptory NMDA ośrodkowego układu nerwowego są heteromerami składającymi się z różnych podjednostek NR – prawdopodobnie dwóch podjednostek
NR1 oraz dwóch lub trzech podjednostek NR2 (Millan, 2002). Znane są izoenzymy podjednostki NR1.
i przynajmniej cztery klasy podjednostki NR2: A, B,
C i D. Uważa się, że różne klasy NR2 mogą mieć odmienny wpływ na aktywność NMDA-R oraz jej modulowanie przez ago- i antagonistów receptora.
Podjednostki NR1, NR2A i NR2B znajdują się
w całym OUN, ze szczególnie bogatą reprezentacją
w hipokampie, wzgórzu i korze czołowej, natomiast
podjednostki NR2C i NR2D są zlokalizowane preferencyjnie w móżdżku, pniu mózgu i rdzeniu kręgowym. Wydaje się, że farmakologiczna i biofizyczna aktywność NMDA-R jest determinowana głównie przez
podjednostki NR2 (Gielen i wsp., 2009).
Podjednostka NR3 występuje w OUN jedynie.
w okresie prenatalnym i w dzieciństwie. NR3 połączona z NMDA-R, złożonym z podjednostek NR1 i NR2,
osłabia aktywację NMDA-R, natomiast integracja tej
podjednostki tylko z NR1 prowadzi do powstawania
NMDA-R opornych na działania kwasu glutaminowego (Chatterton i wsp., 2002). Receptory takie
powstają w okresie neurorozwojowym i mogą mieć

182

Marek Krzystanek, Artur Pałasz, Ewa Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk

znaczenie dla patogenezy zaburzeń schizofrenicznych, jednak nie potwierdzono ich istnienia u osób
dorosłych (Lipska, 2004).
Miejsca wiążące glicynę i glutaminian znajdują
się na homologicznych obszarach podjednostek NR1
(miejsce wiążące glicynę) oraz NR2 A i B (miejsce
wiążące glutaminian) (Moretti i wsp., 2004). Pomimo lokalizacji na oddzielnych podjednostkach
NMDA-R miejsca te współpracują ze sobą w działaniu receptora. Przyłączenie glicyny ułatwia wiązanie
glutaminianu, przedłuża otwarcie kanału jonowego
(depolaryzację) i opóźnia desensytyzację receptora
(Dingledine i wsp., 1999).
Wspólną cechą NMDA-R jest przyłączanie antagonistów otwartego kanału jonowego (ang. open channel
blockers, OCB), mających działanie psychomimetyczne. Do OCB zalicza się ketaminę, fencyklidynę oraz
dizocylpinę (MK-801) (Dingledine i wsp., 1999).
NMDA-R lokalizują się w OUN na powierzchni
neuronów dopaminergicznych oraz na hamujących
interneuronach GABA-ergicznych; występują ponadto na powierzchni astrocytów. NMDA-R to w większości receptory postsynaptyczne, jednak niewielka ich
część zlokalizowana jest również presynaptycznie,
odgrywając prawdopodobnie ważną rolę w regulacji
aktywności synaps oraz ich plastyczności (Corlew.
i wsp., 2008).
Wydaje się, że skład podjednostek NMDA-R może
zmieniać się w czasie życia, w zależności od typu
komórki i rodzaju synapsy, jak również aktywności
neuronów i wpływu czynników środowiskowych (Lau.
i Zukin, 2007).
Kompozycja podjednostek NMDA-R warunkuje
funkcje tego receptora. U człowieka ekspresja podjednostki NR1 jest najmniejsza w okresie prenatalnym, natomiast nasila się w okresie adolescencji.
i utrzymuje się przez pozostałą część życia. Wskazywać to może na istotną rolę aktywności glutaminergicznej dla człowieka w wieku dorosłym.
Z kolei podjednostka NR3 jest mało reprezentowana w okresie płodowym, jej poziom ekspresji rośnie
tuż po urodzeniu i zaczyna szybko maleć w okresie
adolescencji i przez pozostałą część życia. Ponieważ
podjednostka ta, jak wspomniano, przyhamowuje
aktywność NMDA-R, zmniejszając przepływ wapnia
przez kanał jonowy i zmniejszając tworzenie połączeń
synaptycznych, stąd jej obecność we wczesnym dzieciństwie może odgrywać w OUN rolę neuroprotekcyjną i odpowiadać za, zależne od jej obecności w składzie NMDA-R, formowanie synaps (Millan, 2005).
Interesujące jest, iż ekspresja podjednostek NR1
i NR3 u osób cierpiących na schizofrenię nie różni
się od populacji osób zdrowych. Może to oznaczać,

że hipofunkcja glutaminergiczna w schizofrenii jest.
w istocie związana ze zmniejszoną aktywnością samych
NMDA-R i nie zależy od różnic w składzie podjednostek NR1 i NR3 w NMDA-R (Henson i wsp., 2008).

Regulacja aktywności receptorów
NMDA
Na podjednostce NR2 znajduje się wiele miejsc
modulatorowych dla poliamin, protonów, jonów cynku, ifenprodilu, eliprodilu, glutationu, neurosteroidów a nawet haloperidolu (Millan, 2005). Silnym,
niekompetycyjnym antagonistą NMDA-R, wykazującym powinowactwo do podjednostki NR2, jest również wyizolowana z jadu morskiego ślimaka Conus radiatus konantoksyna R, wykorzystywana w badaniach
neurofizjologicznych. Podjednostki NMDA-R są powiązane strukturalnie i funkcjonalnie, stąd miejsca
modulatorowe na NR2 wpływają na funkcję miejsca
wiążącego glicynę na podjednostce NR1 (Cull-Candy i wsp., 2001). Jony magnezu hamują aktywność
NMDA-R, blokując przepływ jonów wapnia; blokadę
tą znosi depolaryzacja komórki nerwowej.
Stan funkcjonalny NMDA-R, w tym miejsc wiążących glicynę, zależy również od aktywności kinaz białkowych (głównie kinazy białkowej A), które fosforylują
podjednostki NR1 i NR2. Wiele endogennych ligandów, zarówno ago- i antagonistów, wchodzi w interakcję z NMDA-R wpływając na umiejscowienie receptora
w błonie plazmatycznej oraz funkcje kanału jonowego. Należą do nich przede wszystkim glicyna, D-seryna, glutaminian, N-acetylo-aspargino-glutaminian
(NAAG), kinurenian, glutation, felbamat i agmatyna.
Glutaminian, agonista NMDA-R, jest wytwarzany
i uwalniany głównie przez neurony, a w mniejszym
stopniu również przez komórki gleju. Za wychwyt
zwrotny glutaminianu odpowiada transporter aminokwasów pobudzających (ang. excitatory amino acid
transporter, EAAT), zlokalizowany przede wszystkim
na komórkach gleju – astrocytach (Danbolt, 2001).
Źródłem glutaminianu może być również wspomniany NAAG, uwalniany przez astrocyty. Enzymy zwane karboksypeptydazami, zlokalizowane na
błonach plazmatycznych astrocytów przekształcają
(prawdopodobnie karboksypeptydaza typu II) NAAG
w glutaminian, D-asparaginian i N-acetyloasparaginian, będące agonistami NMDA-R. D-asparaginian
może być kolejnym potencjalnym lekiem przeciw-.
schizofrenicznym regulującym niedoczynność NMDAR (Errico i wsp., 2008).
Sam NAAG posiada niewielką antagonistyczną aktywność wewnętrzną w stosunku do NMDA-R, stąd
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pozostaje on w czynnościowej opozycji w stosunku do
produktów jego rozkładu. Przypuszcza się, że zaburzenia w powstawaniu NAAG mogą wpływać na aktywność NMDA-R i uczestniczyć w powstawaniu psychoz (Millan, 2005). Wychwyt zwrotny NAAG odbywa się poprzez transporter zlokalizowany na błonach
astrocytów.
Jednym z głównych agonistów NMDA-R jest glicyna, produkowana w OUN głównie przez komórki
gleju – astrocyty. Komórki te zaopatrzone są również
w transporter białkowy dla glicyny typu 1. Zarówno
agoniści miejsc wiążących glicynę na NMDA-R, jak.
i substancje hamujące wychwyt zwrotny glicyny są badane jako potencjalne leki przeciwschizofreniczne.
D-seryna, podobnie jak glicyna, ma wysokie powinowactwo do miejsc wiążących glicynę NMDA-R.
Ocenia się, że D-seryna może być silniejszym agonistą NMDA-R niż glicyna. Podobnie jak glicyna, Dseryna wytwarzana jest głównie w astrocytach kory
przedczołowej (Xia i wsp., 2004). Zarówno usuwanie
jak i rozkład D-seryny w OUN nie są do końca poznane. Wychwyt zwrotny D-seryny może odbywać się
częściowo poprzez transporter białkowy dla glicyny.
Enzymem, który rozkłada D-serynę w astrocytach
jest oksydaza D-aminokwasowa (DAAO). W warunkach fizjologicznych enzym ten chroni NMDA-R przed
nadmierną stymulacją. W schizofrenii aktywność
tego enzymu jest podwyższona. U osób cierpiących
na schizofrenię aktywność DAAO może być dwukrotnie wyższa niż u osób zdrowych. Większa degradacja
D-aminokwasów może odpowiadać za zmniejszoną
ilość D-seryny w korze mózgu osób ze schizofrenią
(Madeira i wsp., 2008). Inhibitory DAAO mogą być
potencjalnymi lekami przeciwschizofrenicznymi.
Kinurenian jest z kolei antagonistą NMDA-R.
Działa on blokując zarówno miejsca wiążące glutaminian na podjednostkach NR2, jak i miejsce wiążące
glicynę na NR1 (Schwarcz i Pellicciari, 2002). Związek ten powstaje w astrocytach z tryptofanu (Stone
i Darlington, 2002). Podejrzewa się, że odgrywa on
rolę w regulacji nastroju, transmisji monoamin oraz
powstawaniu zaburzeń motorycznych. Kinurenian
wiąże teorię niedoczynności receptorów NMDA.
z teorią immunologiczną schizofrenii. Zaburzenia
immunologiczne w schizofrenii mogą, poprzez wpływ
na enzym dioksygenazę indoloaminową, powodować nadprodukcję kwasu kinurenowego i w efekcie
nadmierne blokowanie NMDA-R (Müller i Schwarz,
2008).
W korze czołowej osób cierpiących na schizofrenię stwierdza się zmniejszone stężenie glutationu,
antyoksydanta uczestniczącego w transmisji glutaminergicznej. Stężenie glutationu wydaje się być skore-
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lowane z nasileniem objawów negatywnych schizofrenii (Matsuzawa i wsp., 2008).
Jednym z endogennych neuromodulatorów
NMDA-R jest również agmatyna – produkt dekarboksylacji argininy. Wchodzi ona w interakcję z receptorami adrenergicznymi α2 oraz receptorami imidazolowymi typu 1. Agmatyna działa antagonistycznie
na NMDA-R, hamuje również syntezę tlenku azotu.
Tworzenie agmatyny może być punktem uchwytu dla
nowych leków przeciwschizofrenicznych (Pålsson.
i wsp., 2008).

Zewnątrzpochodne zaburzenia
aktywności receptorów NMDA
w schizofrenii
Pośrednim dowodem, świadczącym o zaburzonej
aktywności NMDA-R w schizofrenii, jest psychodysleptyczne działanie OCB. Podawanie ich pacjentom
cierpiącym na schizofrenię w okresie remisji powoduje nawrót objawów psychotycznych (Millan, 2002).
Fencyklidyna może nasilać objawy schizofrenii u osób
z aktywną chorobą lub powodować jej nawrót u osób
ze stabilną remisją (du Bois i Huang, 2007). Podobnie działa ketamina, wydaje się jednak, że bezpośrednie działanie ketaminy na NMDA-R odpowiada za powstawanie negatywnych, a nie pozytywnych objawów
schizofrenii (Stone i wsp., 2008). Działanie ketaminy
na mózg jest związane nie tylko z jej antagonistycznym wpływem na NMDA-R, ale również na neurony
GABA-ergiczne i astrocyty (Gunduz-Bruce, 1999).
U zdrowych osób psychodysleptyczny efekt OCB
ujawnia się pod postacią objawów negatywnych, wytwórczych i zaburzeń poznawczych (Morgan i wsp.,
2004). Objawy wywołane przez OCBs są łagodzone
przez haloperidol i klozapinę, jak również risperidon,
kwetiapinę i nowe neuroleptyki – lurasidon i asenapinę (Ishiyama i wsp., 2007; Tarazi i wsp., 2009).
Blokowanie efektu fencyklidyny odbywa się przypuszczalnie poprzez zwiększenie transmisji glutaminergicznej, w której pośredniczą NMDA-R (Abekawa.
i wsp., 2006).
Ważną rolę w opisanym działaniu neuroleptyków
odgrywa blokowanie przez nie receptorów serotoninergicznych typu 2A i 2C (Su i wsp., 2007). Blokowanie receptorów serotoninergicznych typu 2A
i 2C powoduje wzrost aktywności NMDA-R. Z kolei
aktywacja receptorów serotoninergicznych typu 1A
hamuje aktywność NMDA-R (Yuen, 2008). Również
receptory serotoninergiczne typu 6 mogą odpowiadać
za antagonistyczne działanie neuroleptyków w stosunku do OCBs.
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Receptory serotoninergiczne typu 6 znajdują się
głównie w częściach mózgu związanych z uczeniem
się i zapamiętywaniem. W badaniach eksperymentalnych antagonistyczne działanie na te receptory
powoduje wzrost aktywności glutaminergicznej oraz
cholinergicznej, odwracając pogorszenie pamięci wywołane podawaniem antagonistów NMDA u szczurów
(Fone, 2008).
Mechanizm neuronalny psychodysleptycznego
działania OCB jest złożony i nie do końca poznany.
Wydaje się, że wspólnym mechanizmem indukowanych przez OCB zaburzeń pracy mózgu jest blokowanie NMDA-R na powierzchni interneuronów GABAergicznych i w efekcie przerwanie tonicznego pobudzenia tych hamujących neuronów (Millan, 2005).
Być może mechanizm psychodysleptycznego działnia OCBs jest bardziej złożony i odbywa się nie tylko
poprzez blokowanie NMDA-R, ale również poprzez
ich bezpośredni wpływ na kanały jonowe, receptory
monoamin lub receptory sigma (Millan, 2005).
Interesujące jest, iż memantyna, będąca OCB,
nie wywołuje efektu psychodysleptycznego w dawkach stosowanych u osób cierpiących na chorobę
Alzheimer’a (Reisberg i wsp., 2003). Wyniki pilotowych badań klinicznych wskazują, iż może ona mieć
zastosowanie w leczeniu otępienia czołowo-skroniowego, uzależnienia od alkoholu, zespołu stresu pourazowego, bólów głowy i otyłości (Kavirajan, 2009),
jednak nie poprawia skuteczności leczenia chronicznych objawów schizofrenii przy użyciu neuroleptyków
(Lieberman i wsp., 2009).

Wpływ neuroleptyków na receptory
NMDA
Wyniki badań mechanizmów działania współcześnie stosowanych neuroleptyków wskazują na związek
czynnościowy pomiędzy układem dopaminergicznym
i glutaminergicznym. O istnieniu takich powiązań
świadczą przedstawione wcześniej możliwości blokowania działania OCB przy użyciu klasycznych jak.
i atypowych neuroleptyków.
Dwoma neuroleptykami szczególnie nasilającymi
przekaźnictwo glutaminergiczne są haloperidol i klozapina (Millan, 2005). Neuroleptyki te różnią się co
do miejsc uchwytu w mózgu – haloperidol bardziej
zwiększa stężenie glutaminianu w prążkowiu, natomiast klozapina działa preferencyjnie w obrębie kory
mózgu.
Klozapina może w różny sposób wpływać pośrednio na aktywność układu glutaminergicznego, między
innymi hamując wychwyt zwrotny glutaminianu po-

przez zmniejszanie ekspresji genów wspomnianego
wcześniej transportera dla aminokwasów pobudzających dla glicyny – EAAT 1 w astrocytach oraz EAAT 3
w neuronach. Sam lek nie wydaje się wpływać bezpośrednio na receptor.
Okazuje się, że pacjenci pobierający klozapinę
(podobnie jak olanzapinę) mają zwiększony poziom
glutaminianu w surowicy krwi (Goff i wsp., 2002).
Specyficzne zwiększanie aktywności glutaminergicznej przez klozapinę w korze przedczołowej może być
związane z poprawą objawów negatywnych oraz, na
drodze długotrwałego wzmocnienia synaptycznego,
poprawą funkcji pamięci.
Inne mechanizmy pro-glutaminergicznego działania klozapiny są bardziej hipotetyczne, jednym z nich
jest blokowanie receptorów dopaminergicznych D2/
D4. Uważa się, że właśnie blokowanie tych receptorów przez haloperidol jest odpowiedzialne za zwiększenie fosforylacji NMDA-R przez kinazę białkową.
A (Kruusmägi i wsp., 2009). Ten wewnątrzkomórkowy mechanizm działania haloperidolu polega na fosforylacji podjednostki NR1 i zwiększeniu aktywności
NMDA-R, czyli uwrażliwieniu go na działanie glutaminianu (Kruusmägi i wsp., 2009). Fosforylacja podjednostki NR1 NMDA-R u osób ze schizofrenią jest
znacznie zmniejszona, co może prowadzić do niedoczynności glutaminergicznej i zaburzeń zachowania
(Li i wsp., 2009).
Być może w wyniku tego samego wewnątrzkomórkowego mechanizmu działania, wzrost aktywności
NMDA-R w prążkowiu zwiększa podatność znajdujących się tam neuronów na neurotoksyczny wpływ
glutaminianu; działanie takie może być przyczynkiem
do wyjaśnienia mechanizmu wywoływania późnych
dyskinez przez haloperidol (Kruusmägi i wsp., 2009).
Klozapina (prawdopodobnie również inne neuroleptyki atypowe) w dawkach terapeutycznych wydaje się
nie działać przez ten mechanizm wewnątrzkomórkowy w prążkowiu, co mogłoby tłumaczyć brak późnych dyskinez u pacjentów leczonych tym neuroleptykiem.
Haloperidol zmniejsza ponadto ekspresję EAAT 2
w prążkowiu (Schmidt i wsp., 2003), może również
zwiększać aktywność NMDA-R poprzez zwiększanie
ekspresji podjednostki NRI (Fitzgerald i wsp., 1995).
Podobnie jak klozapina, haloperidol wydaje się nie mieć
znaczącego działania receptorowego na NMDA-R.
Jak wspomniano, haloperidol nie powoduje zwiększenia aktywności glutaminergicznej w korze mózgu.
Istnieje badanie, w którym 2-tygodniowe podawanie
haloperidolu szczurom spowodowało zmniejszenie
ekspresji podjednostek NR1 i NR2 w korze przedczołowej szczura. Efektu tego nie obserwowano u szczu-
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rów otrzymujących olanzapinę. Być może obserwowane dynamiczne zmiany w składzie podjednostek
NMDA-R mogłyby tłumaczyć pogorszenie procesów
poznawczych u pacjentów schizofrenicznych leczonych haloperidolem (Fumagalli i wsp., 2008). Jednak
w innych badaniach nie obserwowano wpływu haloperidolu na aktywność NMDA-R w korze przedczołowej szczura (Del’guidice i Beaulieu, 2008).
Warto wspomnieć o jeszcze jednej potencjalnej
roli dysfunkcji NMDA-R w schizofrenii. Ponad 85%
pacjentów schizofrenicznych jest uzależnionych od
nikotyny. Wiadomo, również że podawanie klozapiny
ułatwia rzucenie palenia przez pacjentów schizofrenicznych. Przypuszczalnie opisane działanie klozapiny jest związane z jej pośrednim wpływem na aktywność NMDA-R, a same receptory odgrywają jakąś
rolę w układzie nagrody i mechanizmie powstawania
uzależnienia (Coyle, 2006).

Endogenne zaburzenia aktywności
receptorów NMDA w schizofrenii
Badania ekspresji mRNA genów podjednostek
NMDA-R w schizofrenii ujawniły ich zmniejszoną lub
zwiększoną aktywność w różnych obszarach mózgu.
Wyniki tych badań są jednak w wielu przypadkach
niespójne.
Jedną z dysfunkcjonalnych struktur w mózgu
osób ze schizofrenią jest wzgórze. Struktura ta tworzy większość wstępujących projekcji do kory mózgu..
W schizofrenii wzgórze wydaje się gorzej filtrować
aferentne impulsy czuciowe, stąd do kory mózgu
przedostaje się większa ilość informacji (Carlsson.
i wsp., 2001). Wzgórze odgrywa kluczową rolę w
przetwarzaniu wrażeń, ich wyróżnianiu i w procesach poznawczych.
We wzgórzu osób cierpiących na schizofrenię znaleziono nieprawidłowości dotyczące samych NMDAR, jak również transporterów dla glutaminianu i enzymów, uczestniczących w metabolizmie glutaminianu
(Watis i wsp., 2008). Badania eksperymentalne wskazują, iż hipofunkcja NMDA-R może osłabiać funkcję
hamującą interneuronów gabaergicznych i w efekcie
zwiększać aktywność kory mózgu (Homayoun i Moghaddam, 2007).
Wcześniejsza poprawa funkcji poznawczych.
w trakcie leczenia przeciwpsychotycznego jest związana z lepszym rokowaniem w leczeniu schizofrenii.
Podanie fencyklidyny powoduje znaczne zaburzenia czynności kory przedczołowej oraz zwiększenie
aktywności w korze mózgu i jądrach podkorowych,.
w szczególności jąder wzgórza. Efekt ten ustępuje
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po podaniu haloperidolu oraz klozapiny. Być może
mechanizm działania neuroleptyków jest częściowo
związany z normalizowaniem nadaktywności w jądrach wzgórza, projektujących drogi neuronalne do
kory przedczołowej (Kargieman i wsp., 2008).
We wzgórzu osób cierpiących na schizofrenię
wykazano wyraźne zmniejszenie ekspresji mRNA,
kodującego podjednostkę NR1. Samo zmniejszenie
transkrypcji podjednostek NMDA-R pośrednio wskazuje na możliwość zmniejszenia liczby białek receptorowych NMDA-R, jednak zmiany ekspresji mRNA
kodującego podjednostki receptora NMDA są trudne
do zinterpretowania bez informacji na temat ilości
białek receptorowych (Millan, 2005). We wzgórzu
wykazano, z użyciem radioligandów, zmniejszenie
przyłączania do miejsca przyłączającego glicynę podjednostki NR1. Może to wskazywać na zmniejszoną
liczbę NMDA-R we wzgórzu. Jednak nie potwierdzają
tego badania post mortem pacjentów ze schizofrenią,
w których stwierdzono brak różnic w ekspresji podjednostek NMDA-R we wzgórzu w porównaniu z osobami zdrowymi (Dracheva i wsp., 2008). We wzgórzu
nie wykazano zmian ekspresji podjednostek NR2A.
i NR2D. Z kolei wykazano w tej strukturze obniżenie
transkrypcji podjednostek NR2B i NR2C, potwierdzono to w badaniach z użyciem radioligandów, przyłączających się do podjednostki NR2B.
Badania ekspresji genów podjednostek NMDA-R.
w korze mózgu są niejednoznaczne i jak dotąd brakuje
dowodów na zmniejszenie aktywności NMDA-R w tej
części mózgu. Wykryto zmniejszenie ekspresji podjednostek NR1 w korze węchowej (entorhinal cortex)
i skroniowej, jednak w korze czołowej obserwowano
zarówno jej zmniejszenie, zwiększenie, jak również
brak zmian. Badanie wskazujące na zmniejszoną ekspresję mRNA podjednostki NR1 wskazywało również
na korelację tych zmian z zaburzeniami poznawczymi. W korze czołowej i potylicznej wykazano wzrost
ekspresji podjednostek NR2A, wzrost przyłączania
radioligandów do podjednostki NR2B w korze skroniowej oraz wzrost mRNA dla podjednostki NR2D.
w korze przedczołowej.
W hipokampie lewej półkuli mózgu wykazano
zmniejszoną ekspresję mRNA podjednostek NR1, co
koresponduje być może z innymi zaburzeniami czynnościowymi w schizofrenii. W hipokampie stwierdzono poza tym zwiększenie mRNA dla podjednostki
NR2B i brak zmian ekspresji i zwiększoną transkrypcję genów podjednostki NR2B.
Nie znaleziono cech zaburzonej ekspresji podjednostek NMDA-R w prążkowiu, za to w istocie czarnej
wykazano wyraźne zwiększenie transkrypcji podjednostki NR1. Prawdopodobna nadczynność przekaźni-
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ctwa glutaminergicznego w istocie czarnej może być
związana z nadczynnością neuronów dopaminergicznych w tej strukturze mózgu w schizofrenii (Carlsson  
i wsp., 2001). Podsumowując, w różnych częściach
mózgu osób cierpiących na schizofrenię może dochodzić do zaburzeń ekspresji NMDA-R, jednak potrzeba
więcej badań dotyczących zmienionej liczby samych
receptorów.
Badania z użyciem radioligandów wskazują na
zmniejszenie ilości glutaminianu i asparginianu.
w korze mózgu oraz hipokampie u osób z rozpoznaniem schizofrenii oraz na możliwość związku tych
zmian z objawami wytwórczymi w schizofrenii, jednak
wyniki innych prac wskazują na brak zmian w ilości
samego glutaminianu w tej chorobie (Millan, 2005).
W kolejnych badaniach raportowano zwiększone
tworzenie prekursora glutaminianu NAGG w korze
czołowej i hipokampie osób ze schizofrenią (Tsai  .
i wsp., 1995). Pojedyncze badania metabolizmu glicyny i seryny w osoczu krwi osób cierpiących na schizofrenię wskazują, na obniżenie stężenia D-seryny.
i glicyny (Hashimoto i wsp., 2003). Wyników tych
nie potwierdzono dotąd w mózgu. W płynie mózgowo-rdzeniowym osób chorujących na schizofrenię
udało się natomiast wykazać podwyższone stężenie
kinurenianu (Erhardt i wsp., 2001).
Warto wspomnieć o odkryciu różnic w ekspresji
trzech izoform neureguliny 1 (NRL1) w mózgu osób,
które chorowały na schizofrenię (Hashimoto i Chiba,
2004). Wyniki dotychczasowych badań wskazują na
czynnościowy związek pomiędzy NRL1 i NMDA-R
(Morrison i Pilowsky, 2007). NRL1 ułatwia pobudzenie NMDA-R, a jej zwiększona ilość może więc
być wyrazem kompensacji małej aktywności układu
glutaminergicznego w schizofrenii. Zaobserwowano również, iż NMDA-R w mózgu osób ze schizofrenią wykazują większą wrażliwość na hamujący efekt
NRL1 (Morrison i Pilowsky, 2007). Problem ten wymaga dalszych badań.
Zaburzenia związane z aktywnością NMDA-R
w schizofrenii dotyczą również wewnątrzkomórkowego przekaźnictwa, związanego z wtórnym przekaźnikiem – tlenkiem azotu. Aktywacja NMDA-R
powoduje zwiększenie aktywności syntazy tlenku
azotu z następczym tworzeniem cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP). Ten wzrost aktywności
wewnątrzkomórkowego cGMP pośredniczy w długotrwałym wzmocnieniu synaptycznym, kluczowym
procesie dla procesów pamięci. Próby odwrócenia deficytów poznawczych w schizofrenii, za pomocą jednorazowego podania inhibitora fosfodiesterazy typu 5
– sildenafilu, nie przyniosły poprawy funkcji poznawczych u pacjentów schizofrenicznych. Jak dotąd nie

zbadano wpływu przewlekłego podawania sildenafilu
w większych dawkach niż dotychczas stosowane (50
i 100 mg/d), niewykluczone jest więc, że leki te mogą
mieć w przyszłości znaczenie w leczeniu zaburzeń
poznawczych w schizofrenii oraz otępieniu (Goff.
i wsp., 2009).

Genetyka receptorów NMDA
w schizofrenii
Przeprowadzone dotąd badania genetyczne dostarczają kolejnych argumentów wspierających hipotezę
niedoczynności receptorów NMDA w schizofrenii.
Badania asocjacyjne genów kandydatów dla podjednostek NMDA-R wykazały, że jedynie geny podjednostki NR2B są związane z ryzykiem wystąpienia
schizofrenii (Ohtsuki i wsp., 2001). 
W populacji japońskiej udało się ustalić, że wielokrotne powtórzenie par zasad GT w regionie promotora dla podjednostki NR2 koreluje z występowaniem
schizofrenii oraz nasileniem jej objawów klinicznych
(Iwayama-Shigeno i wsp., 2005). Pojedyncze przypadki polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w egzonach 6 i 7 genu dla podjednostki NR1 występują.
u osób chorych na schizofrenię w populacji niemieckiej i włoskiej (Di Maria i wsp., 2004; Paus i wsp.,
2004). W chińskiej populacji wykazano, iż polimorfizm 2664 C/C podjednostki NR2B może korelować
ze skutecznością leczenia klozapiną (Chiu i wsp.,
2003). Większa liczba powtórzeń GT w genie dla
podjednostki NR2 koreluje z nasileniem objawów
psychotycznych schizofrenii w populacji japońskiej
(Itokawa i wsp., 2003). Wykazano ponadto, iż polimorfizm w obszarach promotorów genów odpowiedzialnych za kodowanie podjednostek NR1, NR2A
oraz NR2B może wiązać się z hipofunkcją NMDA-R
oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia schizofrenii
(Millan, 2005). Ponadto wykazano związek pomiędzy
polimorfizmem genu kodującego wspomniany wyżej
enzym DAAO a występowaniem schizofrenii (Chumakov i wsp., 2002).

Psychofarmakologia receptorów
NMDA
Zwiększenie aktywności glutaminergicznej można
uzyskać poprzez użycie naturalnych bądź syntetycznych analogów agonistów NMDA-R, lub też poprzez
blokowanie transportera dla glicyny.
Glicyna z powodu szybkiego metabolizmu na obwodzie oraz złej penetracji bariery krew-mózg ma
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ograniczony zakres stosowania w klinice schizofrenii.
Podejmowano próby stosowania jej w średniej dawce
50 g (0,8 g/kg dziennie) jako lek towarzyszący leczeniu neuroleptykiem (Tsai i wsp., 2004). 
Glicyna podawana razem z haloperidolem, risperidonem lub olanzapiną zmniejsza nasilenie objawów
negatywnych, w mniejszym stopniu działa również na
objawy pozytywne i deficyty poznawcze schizofrenii
(Tsai i wsp., 2004). Poprawę w zakresie tych objawów
obserwowano również w przypadkach psychoz opornych na leczenie. Glicyna może łagodzić nasilenie
późnych dyskinez (Heresco-Levy i Javitt, 2004). Interesujące, że glicyna nie zwiększa efektów klinicznych
przy próbach łącznia jej z klozapiną (Heresco-Levy,
2003).
D-seryna, podawana doustnie, jest szybko i w większości rozkładana przez DAAO. W badaniach eksperymentalnych stosuje się ją wraz z inhibitorem tej
oksydazy – 5-chloro-benzodizoksazolem (Hashimoto
i wsp., 2009). D-seryna lepiej niż glicyna penetruje
barierę krew-mózg u szczura, może więc być używana u człowieka w niższych dawkach (do 30 mg/kg
dziennie) jako leczenie towarzyszące neuroleptykiem
(Tsai i wsp., 2004). Istotnym przeciwwskazaniem dla
stosowania D-seryny jest jej potencjalna nefrotoksyczność.
Podawanie D-seryny z klasycznymi neuroleptykami (podobnie jak glicyny) powoduje znaczną poprawę
objawów negatywnych, w mniejszym stopniu pozytywnych i dysfunkcji poznawczych oraz nie zwiększa
skuteczności klinicznej klozapiny (Tsai i wsp., 1999).
Brak augmentacji klozapiny agonistami NMDA-R jest
prawdopodobnie związany ze wspomnianym zwiększaniem aktywności glutaminergicznej przez klozapinę.
Dotychczas zsyntetyzowani egzogenni agoniści
miejsca wiążącego glicynę NMDA-R (D-cykloseryna.
i S18841) mają charakter częściowych agonistów, stymulują więc receptor słabiej niż D-seryna i glicyna.
Warto zauważyć, że dawki D-cykloseryny używane.
w schizofrenii są znacznie niższe od stosowanych.
w leczeniu gruźlicy.
D-cykloseryna w dawkach około 50 mg/d, podawana z klasycznym lub atypowym neuroleptykiem
(risperidon, olanzapina), powoduje poprawę objawów
negatywnych bez wpływu na objawy pozytywne i dysfunkcje poznawcze. Większe dawki paradoksalnie
mogą nawet nasilać objawy pozytywne, z kolei mniejsze są nieskuteczne (Millan, 2002). D-cykloseryna
nasila objawy negatywne u pacjentów leczonych klozapiną (Goff i wsp., 1999).
Wyniki jedynego dotąd badania klinicznego wpływu glicyny i D-cykloseryny na leczenie objawów nega-
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tywnych schizofrenii są niejednoznaczne. Prowadzone były w dwóch krajach, w jednym pacjenci otrzymujący D-cykloserynę osiągali większą poprawę objawów
negatywnych, w drugim zaś lepsze wyniki otrzymano
w grupie placebo (Buchanan i wsp., 2007).
Zsyntetyzowano również kilka substancji o działaniu blokującym transporter dla glicyny. Substancje
te (w przyszłości być może nowa grupa leków przeciwschizofrenicznych) określa się inhibitorami wychwytu zwrotnego glicyny (ang. glycine re-uptake
inhibitors, GRI). Jednym z GRI jest testowana u ludzi
sarkozyna, przekształcana w organizmie człowieka.
w glicynę, ponadto związki określane symbolami
NFPS, SSR504734 i ORG 24598. Są one na różnym
etapie badań przedklinicznych i klinicznych.
Pomimo iż sarkozyna może być źródłem glicyny,
nie działa ona jako „przed-lek” tylko poprzez bezpośredni wpływ na transporter dla glicyny. Skuteczna
dawka sarkozyny wynosi około 2 g/d (Millan, 2005).
W różnych badaniach wykazano, iż może ona być skuteczna jako lek towarzyszący u pacjentów leczonych
klasycznymi neuroleptykami oraz risperidonem, powodując poprawę objawów negatywnych, a w mniejszym stopniu pozytywnych i zaburzeń poznawczych
(Tsai i wsp., 2004). 
Brak jest badań innych agonistów NMDA-R, nie
prowadzono dotąd również innych kontrolowanych
prób stosowania leków z grupy GRI w monoterapii
schizofrenii.

Podsumowanie
Zgromadzone do dzisiaj informacje na temat zaburzeń budowy genów podjednostek NMDA-R, ich
transkrypcji, translacji i zmian potranslacyjnych oraz
składu w czwartorzędowej strukturze NMDA-R jak
również dysfunkcji NMDA-R, wydają się potwierdzać
hipotezę, że hipofunkcja NMDA odgrywa istotną rolę
w patogenezie schizofrenii.
Dotychczas przeprowadzone badania kliniczne
substancji, mogących zwiększać aktywność NMDAR, nie pozwalają na wyciągnięcie żadnych wniosków
co do możliwości terapii schizofrenii. Nowe badania
i kontynuacja już prowadzonych pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy wpływ na aktywność NMDA-R
może być nowym mechanizmem działania przeciwpsychotycznego. Wyniki dotychczasowych wstępnych
badań wskazują jedynie na skuteczność terapii lekami zwiększającymi aktywność NMDA-R w połączeniu
z neuroleptykiem.
Front badań możliwości zwiększania aktywności
NMDA-R jest bardzo szeroki. Można poszukiwać no-
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wych, silniejszych syntetycznych agonistów miejsca
wiążącego glicynę, badać nowe GRI, substancje potencjalnie hamujące EAAT i wychwyt zwrotny glutaminianu oraz inhibitory oksydazy D-aminokwasowej
(DAAO). Jak wspomniano potencjalnym regulatorem
czynności NMDA-R może być D-asparaginian. Na
aktywność NMDA-R można wpływać również pośrednio, przez wpływ na tworzenie neuromodulatorów
(kinurenianu, neureguliny i agmatyny) oraz modulowanie uwalniania glicyny, D-seryny i glutationu.
z astrocytów.
Ponieważ dostępne informacje, dotyczące zaburzonych funkcji NMDA-R w schizofrenii, są wciąż
niekompletne, pozwalają jedynie na sformułowanie
kilku roboczych wniosków, wymagających uzupełnienie przez kontynuowanie badań teoretycznych i klinicznych.
1. Układ glutaminergiczny, dopaminergiczny i serotoninergiczny są powiązane czynnościowo w patogenezie schizofrenii.
2. Neuroleptyki klasyczne i atypowe, poprzez
mechanizmy wewnątrz i zewnątrzkomórkowe, mogą
modulować aktywność NMDA-R.
3. Agoniści NMDA-R oraz leki z grupy GRI są
bardziej skuteczne w leczeniu objawów negatywnych
schizofrenii, natomiast ich działanie na objawy pozytywne i zaburzenia poznawcze jest słabsze lub wątpliwe.
4. Leki zwiększające aktywność NMDA-R są bardziej skuteczne w terapii skojarzonej z neuroleptykiem niż w monoterapii.
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Miedź – znaczenie w procesie neurodegeneracji: od mechanizmów
molekularnych do strategii terapeutycznych
Copper – involving in neurodegeneration: from molecular mechanisms
to therapeutic strategy
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie
Organizm ludzki do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania potrzebuje między innymi jonów miedzi, które uczestniczą w wielu reakcjach enzymatycznych. Zarówno ich nadmiar, jak i niedobór skutkuje zaburzeniem homeostazy komórek,
a w konsekwencji całego organizmu. Genetycznie uwarunkowana choroba Wilsona, zaliczana do chorób neurodegeneracyjnych, rozwija się w wyniku nadmiernego gromadzenia się miedzi w organizmie, a nasilenie choroby wiąże się ze stopniem
jej nagromadzenia. Sugeruje to, że zaburzenie w gospodarce miedzi wpływa na nasilenie procesów neurodegeneracyjnych.
Tematem niniejszej pracy jest wpływ miedzi na rozwój chorób neurodegeneracyjnych, próba zrozumienia mechanizmów
molekularnych leżących u podstaw toksyczności Cu w przebiegu neurodegeneracji oraz ewentualne kierunki strategii
terapeutycznych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.
Summary
Human organism for normal grows and functioning needs many various molecules, including metal ions like copper.
This transition metal is participating in many chemical reactions in cells. Imbalance in amount of this metal abolished
cell’s homeostasis and leads to malfunction whole human organism. Inherited disorder, Wilson disease, comes from increased accumulation of copper ions in cells and organism is exposed to copper toxicity. Thus, neurodegenerative process
depends on increase of amount of this transition metal ion. This review is focused on copper influence on progression and
manifestation of neurodegenerative disorders, discuss molecular mechanisms underlay of copper toxicity and indicate
therapeutic strategy that could be used in therapy of neurodegenerative diseases in future.
Słowa kluczowe: miedź, neurodegeneracja, homocysteina.
Key words: Copper, neurodegeneration, homocysteine

Rola miedzi w organizmie
Miedź (Cu, cuprum) ze względu na to, że może
występować na różnych stopniach utlenienia, uczestniczy w przebiegu reakcji oksydoredukcyjnych,.
i w komórkach służy jako kofaktor dla wielu ważnych
enzymów. Niedobór miedzi i tym samym enzymów zależnych od jej dostępności, odpowiada między innymi
za miopatię, ataksję, mielopatię, zaburzenia w tworzeniu tkanki łącznej, depigmentację czy zaburzony
rozwój naczyń krwionośnych (Gaetke i Chow, 2003;
Linder i Hazegh-Azam, 1996; Pena i wsp., 1999; Brewer, 2007).

Nadmiar miedzi jest tak samo niebezpieczny dla
organizmu jak jej niedobór. Jony miedzi są toksyczne
dla komórki właśnie przez swój duży potencjał redox:
mogą utleniać białka i kwasy nukleinowe, powodować
peroksydację lipidów błonowych, stymulować proces
powstawania wolnych rodników i w ten sposób wywoływać stres oksydacyjny. W przeciwieństwie do innych
metali, takich jak kadm czy cynk, Cu może bezpośrednio katalizować powstawanie rodników hydroksylowych w reakcji Haber-Weiss’a, czy w reakcji Fenton
(Gaetke i Chow, 2003; Valko i wsp., 2005; Bremner,
1998). Przykładem jak destrukcyjne dla organizmu
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mogą być nadmierne ilości miedzi jest uwarunkowana genetycznie choroba Wilsona (WD, ang. Wilson
Disease), czyli zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe.
W przebiegu tej choroby organizm wystawiony jest na
cytotoksyczne działanie jonów miedzi, które nadmiernie gromadzą się w komórkach i powodują ich śmierć
na drodze apoptozy bądź nekrozy.
Wiadomo, że miedź inicjuje apoptozę w dwojaki
sposób: na drodze zależnej i niezależnej od białka p53
(Rana, 2008). Dodatkowo badania na limfocytach potwierdzają, że miedź indukuje apoptozę poprzez generowanie wolnych rodników, co skutkuje depolaryzacją
błon mitochondrium, fragmentacją jądra niezależną od
NF-kappaB, aktywacją kaspazy3 i czynnika transkrypcyjnego białka p53 (Jimenez i Velez-Pardo, 2004).
W przebiegu choroby Wilsona uszkodzeniu podlegają różne tkanki i narządy w obrębie całego organizmu, w zależności od miejsca gromadzenia się miedzi.
W większości przypadków jest to wątroba lub/i ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na obecność postępujących objawów neurologicznych – wynikających.
z utraty komórek nerwowych – choroba Wilsona może
być zaliczana do chorób neurodegeneracyjnych.
Objawy neurologiczne mogą przejawiać się w rożnych formach, między innymi: drżenie, gwałtowne
ruchy mimowolne kończyn, dystonia lub atetoza,
zaburzenia mowy, ataksja, zaburzenia móżdżkowe,
zaburzenia chodu i postawy, objawy piramidowe.
i padaczka, czy obecność pierścienia Kaysera-Fleishera (Brewer, 2000; Taly i wsp., 2007). Możliwe są
również zaburzenia psychiczne, takie jak zaburzenia
osobowości i zachowania, postępująca regresja intelektualna, czy zaburzenia paranoidalne.
Diagnoza WD opiera się między innymi na nieprawidłowych wynikach badań biochemicznych, które dotyczą parametrów związanych z metabolizmem
miedzi. U chorych stwierdza się: obniżone stężenie
miedzi i ceruloplazminy (CP, która jest glikoproteiną
transportującą Cu w organizmie o aktywności oksydazy i ferroksydazy, a której kofaktorem jest miedź).
w surowicy, podwyższone stężenie Cu wydalanej z moczem, podwyższone stężenie Cu w wątrobie, brak inkorporacji radioaktywnej miedzi do apoceruloplazminy. Wiadomo, że synteza CP przebiega prawidłowo,
natomiast obniżone stężenie czynnej ceruloplazminy
w surowicy wynika z zahamowania inkorporacji miedzi do apoceruloplazminy (Sato i Gitlin, 1991).

Choroby neurodegeneracyjne
Podstawowym zjawiskiem patologicznym, łączącym wszystkie choroby neurodegeneracyjne, jest
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utrata komórek nerwowych. Etiologia tych chorób
jest wieloczynnikowa; składają się na nią czynniki
środowiskowe oraz predyspozycje genetyczne. Do
chorób neurodegeneracyjnych należą m.in. choroba
Alzheimera (AD, ang. Alzheimer Disease), choroba Parkinsona (PD, ang. Parkinson Disease), choroba Huntingtona (HD, ang. Huntington Disease),
stwardnienie zanikowe boczne (ALS, ang. Amyotrophic Lateral Sclerosis), czy stwardnienie rozsiane. Dokładne mechanizmy molekularne, leżące.
u podstaw neurodegeneracji nie są do końca poznane.
Wydaje się jednak, że bardzo duży wpływ na tempo
rozwoju chorób neurodegeneracyjnych mają czynniki
powodujące powstawanie wolnych rodników, a tym
samym zdolne do wywoływania/pogłębiania stresu
oksydacyjnego oraz czynniki sprzyjające agregacji na
terenie cytoplazmy neuronów patologicznych białek,
zaangażowanych w rozwój chorób (jak w przypadku
PD, HD i AD złogi białkowe powstają na skutek odkładania się odpowiednio α-synukleiny, huntingtyny
i amyloidu beta). Takie patologiczne białka mogą się
różnić sekwencją aminokwasową i/lub formą natywną, ale złogi amyloidowe, które tworzą mają podobną strukturę. Mikroskopia elektronowa, rezonans
magnetyczny oraz technika dyfrakcji promieniami X
wskazuje na wspólne cechy form fibrylarnych (nierozgałęzione, skręcone struktury białkowe bogate.
w β-kartki, z łańcuchami typu β prostopadłymi do osi
fibryli oraz wiązaniami wodorowymi równoległymi do
osi fibryli) (Dobson, 2003; Antzutkin i wsp., 2002; Sikorski i wsp., 2003).
WD jest przykładem choroby, gdzie głównym
czynnikiem neurodegeneracji jest wpływ nadmiernych ilości jonów miedzi, powodujących śmierć komórek nerwowych. Wiedząc jak destrukcyjny może
być nadmiar miedzi w stosunku do komórek nerwowych warto rozważyć jej potencjalny wpływ na inne
choroby neurodegeneracyjne: w jaki sposób Cu może
modyfikować przebieg i nasilenie tych chorób. Hipotetyczny wpływ miedzi na rozwój neurodegeneracji
obejmowałby co najmniej dwa mechanizmy. Pierwszy
to uszkodzenia na poziomie komórkowym, spowodowane stresem oksydacyjnym. Na podstawie badań na
szczurach wiadomo, że miedź może inicjować uszkodzenia w neuronach dopaminergicznych w obszarze
istoty czarnej (substantia nigra), poprzez upośledzenie obrony antyoksydacyjnej i promowaniu apoptozy
(Yu i wsp., 2008).
Drugi, to promowanie powstawania złogów białkowych na terenie cytoplazmy komórek nerwowych,
przyczyniając się do rozwoju chorób neurodegeneracyjnych.

Miedź – znaczenie w procesie neurodegeneracji: od mechanizmów molekularnych do strategii terapeutycznych
Rola miedzi w rozwoju chorób
neurodegeneracyjnych
Całkowitą pulę jonów miedzi w organizmie można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa jest to
pula jonów miedzi biodostępna dla komórek: transportowana z krwią, dostarczana do wnętrza komórek,.
a następnie wbudowywana do enzymów i białek docelowych. Druga pula natomiast jest to tak zwana
„wolna miedź”, niezwiązana z białkami i enzymami,
powodująca zniszczenia i włączenie mechanizmów
obronnych. W przebiegu chorób neurodegeneracyjnych zaburzona zostaje równowaga pomiędzy ilością
miedzi biodostępnej a ilością „wolnej miedzi”. Im
większy poziom „wolnej miedzi” tym zakres uszkodzeń w komórkach będzie większy.

Choroba Alzheimera
Na podstawie badań sugeruje się, że deficyt miedzi
może być jednym z czynników etiologicznych rozwoju choroby Alzheimera i ALS (Hartmann i Evenson,
1992; Klevay, 2008). Wytłumaczeniem tego faktu
może być właśnie zmniejszona dostepność Cu dla enzymów komórkowych.
Doświadczenia na liniach komórkowych wskazują,
że po dodaniu związków chelatujących metale spada
aktywność enzymów, których funkcjonowanie zależne jest od obecności jonów miedzi, w tym dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i oksydazy cytochromu c.
Jednocześnie takie komórki wykazują zwiekszoną
ilość wolnych rodników. Komórki pozbawione miedzi,
u których wywołano stres oksydacyjny charakteryzuje
wyższy stopień apoptozy w porównaniu z komórkami
o normalnym stężeniu miedzi (Rossi i wsp., 2001).
Długotrwały deficyt miedzi prowadzi do uszkodzeń
mitochondrium, stresu oksydacyjnego i w końcu
do śmierci na drodze apoptozy (Lombardo i wsp.,
2003).
Znacząco niski poziom miedzi zaobserwowano na
obszarach wykazujących ciężkie histopatologiczne
zaburzenia u chorych na AD: hipokamp i ciało migdałowate, w porównaniu do osób zdrowych w podobnym wieku. Z kolei w móżdżku, obszarze minimalnie dotkniętym przez zmiany AD nie zaobserwowano
istotnych zmian w ilościach miedzi, w porównaniu.
z grupą kontrolną (Deibel i wsp., 1996).
U chorych, u których manifestują się objawy neurodegeneracyjne szczególnie ważne jest ograniczenie
tempa powstawania wolnych rodników, ponieważ
uważa się, że stres oksydacyjny nasila objawy kliniczne. SOD hamuje powstawanie wolnych rodników
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(Gutteridge, 1985), zatem zmniejszona aktywność
enzymatyczna tego białka będzie skutkowała zwiększeniem zakresu zniszczeń oksydacyjnych. Zmniejszona aktywność enzymatyczna SOD w płynie mózgowo-rdzeniowym jest charakterystyczna dla chorób:
Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona i ALS – najczęściej występujących chorób neurodegeneracyjnych
(Boll i wsp., 2008). Stwierdzono, że doustna suplementacja miedzią nie wywołuje żadnego szkodliwego
efektu, czy pogłębiania się objawów choroby u osób
z diagnozowaną chorobą Alzheimera (Kessler i wsp.,
2008), zatem mogłaby być wykorzystywana jako jeden
z elementów terapii w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Doświadczenia na mysim modelu choroby Alzheimera sugerują, że zwiększenie wewnątrzkomórkowej biodostępności miedzi, dostarczanej do
organizmu w kompleksach z bis-tiosemikarbazonem,
może przywrócić funkcje poznawcze pacjentów przez
hamowanie gromadzenia się neurotoksycznych oligomerów amyloidu beta (Crouch i wsp., 2009).
Średnie stężenie „wolnej miedzi”w surowicy krwi
jest większe u pacjentów z rozpoznaną chorobą AD
w porównaniu z osobami zdrowymi (Squitti i wsp.,
2008; Squitti i wsp., 2007). Przywrócenie równowagi w stosunku ilości „wolnej miedzi” do ilości miedzi
biodostępnej może być istotnym elementem terapii
w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych. W 2002
roku przeprowadzono badania z udziałem nielicznej
grupy pacjentów z AD, którym podawano D-penicylaminę – związek chelatujący miedź, ten sam który
stosuje się w leczeniu WD. Po 6 miesiącach przyjmowania D-penicylaminy u chorych AD zmierzono
poziom miedzi i produktów peroksydacji w surowicy.
Stwierdzono, że D-penicylamina redukuje zakres
uszkodzeń, będących wynikiem stresu oksydacyjnego (Squitti i wsp., 2002). Rezultaty tego badania nie
dowodzą ostatecznie skuteczności D-penicylaminy.
w hamowaniu rozwoju choroby Alzheimera, ale mogą
być potwierdzeniem hipotezy, że jony miedzi wpływają negatywnie na komórki nerwowe, oraz że leczenie
związkami chelatującymi metale może okazać się
skutecznym sposobem hamowania rozwoju chorób
neurodegeneracyjnych. Wiadomo jednak, że niektóre związki chelatujące mogą wykazywać niekorzystne
efekty. Na przykład neocuproina (NPC) – błonowy
chelator jonów metali w astrocytach, wzmaga cytotoksyczny efekt endogennej miedzi (ale nie Fe czy
Pb) (Chen i wsp., 2008). Zatem niewłaściwie dobrany związek chelatujący mógłby przyczynić się do rozwoju procesu neurodegeneracyjnego zamiast do jego
zahamowania.
Amyloid β, którego patologiczna forma jest odpowiedzialna za rozwój AD, posiada miejsca wiązania
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dla Zn(II), Cu(II) i Fe(III) (Huang i wsp., 1999). Doświadczenia przy użyciu technik spektroskopowych
wykazały, że po związaniu miedzi białko Aβ podlega
strukturalnym zmianom (Syme i wsp., 2004; Ma.
i wsp., 2006), co potwierdza udział Cu w tworzeniu
złogów amyloidowych.
Badania prowadzone na komórkach kory mózgu
sugerują, że miedź wiąże się do fragmentu amyloidu
β (Aβ1-40), co skutkuje zwiększoną produkcją wolnych rodników, prowadzącą do śmierci neuronów.
Podanie witaminy E zmniejszało zakres uszkodzeń
wywołanych toksycznością kompleksów Cu-Aβ (Dai.
i wsp., 2007).
Badania nad białkiem Aβ wskazują, że złogi złożone z oligomerów Aβ są bardziej toksyczne od struktur fibrylarnych (Lambert i wsp., 1998; Walsh i wsp.,
1999; Hardy i Selkoe, 2002; McLean i wsp., 1999).
Uważa się, że istnieje silny związek pomiędzy poziomem rozpuszczalnej frakcji Aβ a stopniem uszkodzeń
neuronów i tym samym zaburzeń poznawczych; nawet niewielkie dawki monomerów czy dimerów Aβ42
mogą dramatycznie wpłynąć na utratę przewodnictwa w neuronach (Terry i wsp., 1991; Dickson
i wsp., 1995; Roher i wsp., 1996). W jednej z prac
autorzy sugerują, że monomeryczna forma białka
Aβ, występująca w płynach fizjologicznych, pełni rolę
antyoksydacyjną chroniąc neurony przed uszkodzeniami oksydacyjnymi wywołanymi przez jony metali..
W przeciwieństwie do formy monomerycznej, oligomery i agregaty białka Aβ tracą aktywność protekcyjną (Zou i wsp., 2002).
Możliwe, że pula „wolnej miedzi” przyczynia się
do rozpuszczania struktur fibrylarnych Aβ, natomiast
pula „biodostępna” może być zaangażowana w tworzenie tych mniej toksycznych struktur białkowych,
zmniejszając w ten sposób zakres uszkodzeń w komórkach.

Inne choroby neurodegeneracyjne
Również w przypadku choroby Parkinsona odkryto, że poziom „wolnej miedzi” w płynie mózgowo-rdzeniowym jest podwyższony i wydaje się być
dobrym biomarkerem w diagnozowaniu tej choroby
(Boll i wsp., 2008). Ponadto u chorych PD zaobserwowano podwyższony poziom miedzi we krwi (Bocca
i wsp., 2006), natomiast obniżony w samej surowicy
(Bocca i wsp., 2006; Forte i wsp., 2004), co może być
dowodem zaburzonej równowagi pomiędzy poziomem
„wolnej miedzi” a miedzi biodostępnej.
U chorych z chorobą Wilsona stosunkowo często
rozwija się choroba Parkinsona. W jednej z prac po-
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stawiono hipotezę, że osoby ze zmutowanym jednym
allelem ATP7B (tak zwani nosiciele WD) są w grupie
podwyższonego ryzyka rozwoju PD, ponieważ z powodu częściowo upośledzonej produkcji ceruloplazminy w ich organizmach sukcesywnie gromadzi się
miedź, choć wolniej niż w przypadku WD (Johnson,
2001).
Patogenna forma białka prionu PrPSc, odporna na
działanie proteaz, jest odpowiedzialna za występowanie takich chorób neurodegeneracyjnych jak choroba
Creutzfeldta-Jakoba, Kuru, czy zespół GertsmannaStrausslera-Scheinkera (GSS) (Prusiner, 1991). Sugeruje się, że białko prionu (PrP) jest w jakiś sposób
zaangażowane w metabolizm miedzi, ponieważ jony
miedzi wiążą się do N-końcowego regionu tego białka
(Hornshaw i wsp., 1995a; Hornshaw i wsp., 1995b),
ponadto PrP ma zdolność przenoszenia miedzi na
inne cząstki wiążące Cu (Viles i wsp., 1999). Dodatkowo zaobserwowano, że białko PrP podlega ciągłej
internalizacji (Shyng i wsp., 1993); endocytoza PrP
stymulowana jest przez Cu, a utrata N-końcowej części chPrP (wiążącej jony miedzi) powoduje obniżoną
wydajność tego procesu (Pauly i Harris, 1998). Doświadczenia wykazały, że miedź przywraca oporność
na trawienie proteolityczne i infekcyjność cząstek
PrPSc, które wcześniej zostały poddane silnym warunkom denaturującym (McKenzie i wsp., 1998), sugerując udział miedzi w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych wywołanych przez priony.

Homocysteina jako czynnik
wzmagający toksyczność miedzi
Homocysteina (Hcys), aminokwas siarkowy
uczestniczący w organizmie w metabolizmie związków jednowęglowych, jest czynnikiem, który wzmaga
toksyczność miedzi. Doświadczenia na mysich komórkach neuronalnych dowodzą, że proces powstawania
wolnych rodników pod wpływem homocysteiny jest
specyficzny dla miedzi i zachodzi już przy niskich mikromolarnych stężeniach Cu, natomiast nie zachodzi
dla cynku czy żelaza. Homocysteina wzmaga toksyczność miedzi dzięki zdolności do redukcji Cu (II) do
Cu (I) (White i wsp., 2001). Ponadto Hcys generuje
powstawanie dużych ilości nadtlenku wodoru w obecności Cu(II) i promuje neurotoksyczność wywołaną
obecnością kompleksów Cu-Aβ (White i wsp., 2001).
To sugeruje, że zwiększony poziom Cu i/lub homocysteiny w zaawansowanym wieku może promować
znaczące zniszczenia oksydacyjne neuronów i może
stanowić dodatkowy czynnik ryzyka rozwoju AD, czy
innych zaburzeń neurodegeneracyjnych.

Miedź – znaczenie w procesie neurodegeneracji: od mechanizmów molekularnych do strategii terapeutycznych
W doświadczeniach prowadzonych na ludzkich komórkach śródbłonka (lina komórkowa ECV304) odkryto, że Hcys w obecności jonów miedzi indukuje efekt
cytotoksyczny: utratę zdolności adhezyjnej komórek.
i apoptozę (Bessede i wsp., 2001). Badania na królikach,
w których wywołano warunki hiperhomocysteinemii,
pokazały, że homocysteina upośledza zależną od tlenku
azotu relaksację ściany naczyń krwionośnych, oraz że
miedź nasila ten efekt (Koupparis i wsp., 2006).
Zidentyfikowano homocysteinę w surowicy krwi
jako wczesny i czuły marker zaburzeń poznawczych.
Wśród pacjentów wykazujących łagodne zaburzenie
poznawcze (dysmentia) nie mniej niż 39% miało patologiczny poziom homocysteiny w surowicy, wskazujący na niewystarczający metabolizm związków jednowęglowych (Gottfries i wsp., 1998).
Ustalono, że chorzy ze zdiagnozowaną chorobą
Alzheimera posiadali znacznie wyższy poziom homocysteiny w surowicy w porównaniu z grupą kontrolną
(McCaddon i wsp., 1998; Miller, 1999). Podwyższony
poziom homocysteiny zaobserwowano również u osób
ze zdiagnozowaną chorobą Parkinsona (Caccamo.
i wsp., 20007).
Badania na liniach komórkowych wykazały, że homocysteina w sposób zależny od dawki obniża aktywność oksydazy cytochromu c, jak również indukuje
powstawanie wolnych rodników i śmierć komórki na
drodze apoptozy. Odkryto, że Hcys wiąże się do jonów
miedzi Cu2+, a suplementacja jonów Cu2+ przywraca aktywność oksydazy cytochromu c i zapobiega
apoptozie (Linnebank i wsp., 2006).
Doświadczenia in vitro pokazały, że zarodkowe komórki nerwowe móżdżku – cerebellar granule neurons
(CGCs) są odporne na neurotoksyczne działanie homocysteiny, natomiast postnatalne neurony już tej oporności nie posiadają (Foister i wsp., 2005). Dalsze badania
nad komórkami prenatalnymi mogą pomóc w ustaleniu
nowych kierunków w leczeniu neurodegeneracji.
Obecnie brakuje badań, które jasno określiłyby
łączny wpływ Hcys i Cu na nasilenie, ryzyko wystąpienia czy przebieg kliniczny chorób neurodegeneracyjnych.

Rola witamin uczestniczących
w metabolizmie homocysteiny
Istnieje przekonanie, że suplementacja kwasem
foliowym i witaminami z grupy B może w pewnym
stopniu ograniczyć tempo rozwoju chorób neurodegeneracyjnych poprzez wspomaganie funkcji enzymów zaangażowanych w metabolizm homocysteiny.
i zmniejszając jej ilość w komórkach.
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Badania na szczurzych hepatocytach wykazały,
że komórki z deficytem kwasu foliowego w warunkach podwyższonych ilości Cu są bardziej podatne na
śmierć niż komórki z prawidłowym poziomem kwasu
foliowego. Wykazano ponadto, że umieranie zachodzi
w tym przypadku nie na drodze apoptozy, ale nekrozy,
którą poprzedza zwiększenie ilości wolnych rodników
i utrata chromosomalnego DNA (Lin i wsp., 2006).
Dalsze badania dowiodły, że już po 4 tygodniach diety
nie zawierającej kwasu foliowego w mitochondriach
szczurzych hepatocytów rozwinęły się objawy stresu
oksydacyjnego, co wiązało się z dysfunkcją oksydazy
cytochromu c, depolaryzacją błony mitochondrialnej i nadprodukcją wolnych rodników. Poddanie tych
komórek działaniu miedzi pogłębiło efekty stresu
oksydacyjnego, natomiast suplementacja kwasem foliowym częściowo cofała efekty stresu oksydacyjnego
(Chang i wsp., 2007).
Przeprowadzono badania na linii komórkowej
uzyskanej z śródbłonka wołu (NM-1), mające na celu
sprawdzenie wpływu witaminy B6 na stopień apoptozy komórek wołu, wywołanej obecnością homocysteiny i jonów miedzi. Odkryto, że apoptoza wywołana
Hcys i miedzią odbywa się na drodze niezależnej od
kaspaz, a przeżywalność komórek w tych warunkach
spada do 30% w porównaniu z kontrolą, oraz że witamina B6 ogranicza zasięg tego typu apoptozy, ponieważ jej dodanie przywraca przeżywalność komórek do
60% (Endo i wsp., 2007).
W jednej z opublikowanych prac udowodniono,
że obniżony poziom kwasu foliowego był skorelowany.
z występowaniem depresji, natomiast obniżony poziom witaminy B12 z zaburzeniami poznawczymi
(Triantafyllou i wsp. ,2007). W jednej z prac znaleziono również powiązanie pomiędzy przyjmowaniem
większych ilości kwasu foliowego a mniejszym ryzykiem wystąpienia AD (Jose i wsp., 2007). Natomiast
nie stwierdzono związku pomiędzy suplementacją
witaminami B6 i B12 a zmniejszonym ryzykiem występowania AD, bez względu na wiek, płeć, rasę, wykształcenie czy funkcje poznawcze (Morris i wsp.,
2006).
Kwas foliowy i witaminy z grupy B mogą mieć
wpływ na ograniczenie tempa rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, chociaż dalsze badania będą niezbędne do potwierdzenia bądź wykluczenia tej hipotezy. Ponadto działanie niektórych witamin nie musi
ograniczać się tylko do mechanizmu związanego.
z metabolizmem homocysteiny. Badania prowadzone przez około 10 lat w populacji, której liczebność
wynosiła 5.289 osób powyżej 55. roku życia pokazały, że suplementacja witaminą B6 była skorelowana
z rzadszym występowaniem PD, oraz że korelacja ta
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dotyczyła osób palących. Nie znaleziono powiązania
pomiędzy przyjmowaniem kwasu foliowego czy witaminy B12 a zmniejszonym ryzykiem wystąpienia PD.
Autorzy sugerują zatem, że zmniejszone ryzyko wystąpienia PD w grupie osób palących przyjmujących
większe ilości witaminy B6 było prawdopodobnie
związane z mechanizmem niezależnym od metabolizmu homocysteiny (de Lau i wsp., 2006).
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Podsumowanie
W przebiegu chorób neurodegeneracyjnych warto
zwrócić większą uwagę na wpływ miedzi na rozwój
neurodegeneracji i rozważyć ewentualne strategie
terapeutyczne związane ze zmniejszeniem efektów
działania „wolnej miedzi” w komórkach oraz przywrócenie dostępności miedzi, zaangażowanej w prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Inne strategie
terapeutyczne mogą dotyczyć również czynników,
wzmagających negatywne działanie miedzi. Wykazano, że homocysteina selektywnie wzmaga toksyczność
miedzi już przy mikromolarnych ilościach Cu (White
i wsp., 2001). Hipercysteinemia przy podwyższonych
ilościach miedzi może zatem powodować pogłębianie się objawów chorób neurodegeneracyjnych. Być
może w przyszłości osiąganie normalnego poziomu
homocysteiny będzie elementem terapii chorób neurodegeneracyjnych. Oczywiście, dalsze badania będą
niezbędne do potwierdzenia bądź wykluczenia powyższych kierunków terapii.
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Streszczenie
W Oxfordzie w Wielkiej Brytanii odbyła się w terminie 5-10 lipca 2009 r. Pierwsza Szkoła Neuropsychofarmakologii
ECNP. Pomysł zorganizowania szkoły zrodził się podczas próby odpowiedzi na następujące pytanie: w jaki sposób zapewnić
wysoki poziom wykształcenia neuropsychofarmakologów w perspektywie 20-letniej? Kierownictwo ECNP postanowiło, iż
jednym z głównych celów tej organizacji powinno być szkolenie w zakresie psychofarmakologii, pobudzanie do osiągania
doskonałości przez wykwalifikowanych, młodych klinicystów poprzez organizowanie dla nich wysokiej klasy szkoleń.
w dziedzinie neuropsychofarmakologii oraz angażowanie ich w lokalne inicjatywy szkoleniowe, mające na celu zapewnienie praktyki klinicznej najwyższej jakości. 42 młodych klinicystów (psychiatrów), pochodzących z krajów zrzeszonych.
w ECNP, zostało zaproszonych do Oxfordu celem uaktualnienia i ujednolicenia praktyki psychofarmakologicznej w Europie. Wykładowcy szkoły należeli do grona rozpoznawalnych badaczy-klinicystów z całego świata. Celem szkoły było prze-.
kazanie rzetelnej i gruntownej wiedzy o wysokiej jakości i zawartości merytorycznej młodym, wykształconym klinicystom
i zainspirowanie ich do podjęcia roli liderów w dziedzinie psychofarmakologii w ich rodzimych krajach. Pierwsza część
powyższego celu została niewątpliwie zrealizowana w Oxfordzie. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć szkoły
zmotywowały większość uczestników do wytężonej pracy i promowania zasad EBM w swoich miejscach pracy. Sukces
Pierwszej Szkoły Neuropsychofarmakologii zorganizowanej w 2009 roku sprawił, że ECNP postanowiło kontynuować
organizację tych emocjonujących, potrzebnych i inspirujących spotkań w następnych latach.
Summary
The first ECNP School of Neuropsychopharmacology was held in Oxford, United Kingdom from 5-10 July 2009. The
idea of organizing that meeting was born trying to answer the following question: how to ensure high standard neuropsychopharmacologists in 20 years time? The ECNP executives decided that one of the main targets of that organization
should be training in psychopharmacology, encouraging excellence in qualified, but still junior clinicians by teaching them
high standard practice in neuropsychopharmacology and involving them in the development of local good practice in teaching and training. 42 representatives of the ECNP Advisory Board of National Societies – young clinicians (psychiatrists)
were invited to Oxford to acquire up-to-date knowledge in order to make practice of psychopharmacology more uniform
across Europe. Panel of speakers was composed of well-known clinical researchers and clinicians from all-over the world.
The aim of the School was to provide high quality learning experience for young qualified clinicians and to inspire them to
be the leaders of psychopharmacology practice in their own countries. The first part of that aim was undoubtedly achieved
in Oxford. The knowledge and skills acquired during the meeting motivated the vast majority of participants to intensive
work and promote EBM in their local clinical setting. After 2009 School success ECNP plans to organize further edition
of that exciting, useful and inspiring meeting in the following years.
Słowa kluczowe: psychofarmakologia, kształcenie, evidence based medicine.
Key words: psychopharmacology, education, evidence based medicine
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W terminie 5-10.07.2009 odbyła się Pierwsza
Szkoła Neuropsychofarmakologii zorganizowana
pod patronatem European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Miejscem tygodniowego
spotkania był St. Catherine’s College w Oxfordzie
(Wielka Brytania), który zapewnił jego uczestnikom
komfortowe warunki do pracy w ramach szkoły wraz
z unikalną akademicką atmosferą uniwersytecką.
Inspiracją do powołania szkoły była inicjatywa ECNP,
mająca na celu poprawę standardów szkolenia.
w zakresie psychofarmakologii dla klinicystów oraz
potrzeba ustanowienia standardów szkolenia w tej
dziedzinie (European College of Neuropsychopharmacology 2009). Z tego powodu w ramach szkoły poruszono również tematykę standardów oraz procedur
szkolenia podyplomowego psychiatrów w dziedzinie
psychofarmakologii.
Do udziału w tym wydarzeniu byli rekrutowani
psychiatrzy-badacze z większości krajów europejskich,
mających swoją reprezentację w ECNP. Ostatecznie
do udziału w szkoleniu zostało zakwalifikowanych 42
przedstawicieli z 16 krajów, w tym sześcioro z naszego kraju. Oprócz autorów pracy, w zajęciach szkoły
uczestniczyli następujący klinicyści-badacze z Polski:
dr Agnieszka Remlinger i dr Paweł Wójciak z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dr Paulina
Rok-Bujko z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz dr Artur Wiśniewski z Kliniki Psychiatrii
Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego. Polska delegacja należała do najliczniej-.
szych. Uczestnicy szkoły zostali wyselekcjonowani
na podstawie aplikacji i towarzyszących im rekomendacji przez Organizatorów i narodowe towarzystwa.
w dziedzinie psychofarmakologii należące do ECNP.
Po przyjeździe na miejsce do Oxfordu uczestnicy
zostali zakwaterowani na terenie St. Catherine’s
College (St. Catherine’s College, 2009) w jednoosobowych pokojach studenckich, które zostały urządzone
w minimalistycznym, modernistycznym stylu.
Wyposażenie pokoi obejmowało wszystkie udogodnienia, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania studenta, łącznie ze stałym dostępem do
komputerowej sieci akademickiej udostępniającej
bogate zbiory biblioteczne m.in. najstarszej biblioteki Wielkiej Brytanii (Bodleian Library) (Oxford
University Library Services, 2009) oraz Internetu.
Zajęcia odbywały się na terenie St. Catherine’s
College w kompletnie wyposażonym centrum konferencyjnym (Mary Sunley Building) (St Catherine’s
College, 2009). Uczestnicy szkolenia mieli również
możliwość bliższego zapoznania się z atmosferą życia
brytyjskiego college’u m.in. w trakcie posiłków, które
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spożywali wspólnie zarówno wykładowcy, jak również
studenci, co stanowi wiekową tradycję funkcjonowania college’u.
Zajęcia w ramach szkoły były podzielone na część
przedpołudniową, wypełnioną głównie wykładami,
które opisano w dalszej części sprawozdania oraz
część popołudniową, mającą charakter warsztatowy.
W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy szkolenia
mieli możliwość prezentacji trudnych przypadków
klinicznych z własnej praktyki oraz ich konsultacji z międzynarodowym gronem rozpoznawalnych
na świecie ekspertów, którzy licznie wzięli udział.
w zajęciach. Niezmiernie ciekawym i wartościowym
doświadczeniem dla wielu uczestników była możliwość
poznania sposobu zorganizowania szkolenia podyplomowego w dziedzinie psychiatrii w krajach, z których pochodzili uczestnicy szkoły. Przegląd struktury
programów szkolenia ujawnił wiele podobieństw,
ale również znaczne różnice pomiędzy krajami, jak
np. czas szkolenia (2 lata w Rosji, 7 lat w Grecji),
konieczność uzyskania certyfikatu z zakresu psychoterapii przed zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii (Niemcy, Austria), różne ścieżki podspecjalizacyjne i in. Prezentacje uczestników wykazały,
iż istotne różnice występują także pomiędzy krajami
należącymi od wielu lat do Unii Europejskiej.

Pierwsze chwile
Na niedzielnym spotkaniu inauguracyjnym jako
pierwszy głos zabrał profesor Joseph Zohar (prezydent elekt ECNP), nakreślając cele Pierwszej Szkoły
Neuropsychofarmakologii oraz dziękując za gościnę
Uniwersytetowi w Oxfordzie. W dalszej części profesor Guy Goodwin, kierujący kliniką psychiatrii
Uniwersytetu w Oxfordzie, zainaugurował część
wykładową szkoły prezentacją na temat przyszłości
rozwoju psychofarmakologii. Przeprowadził wnikliwą
analizę możliwości i ograniczeń rozwoju szkolenia
eksperckiego w dziedzinie neuropsychofarmakologii
oraz przedstawił model takiego szkolenia przygotowanego przez Brytyjskie Towarzystwo Psychofarmakologiczne i akredytowanego przez rodzimą organizację
zrzeszającą psychiatrów (British Association of
Psychofarmacology, 2009). Po wykładzie miała miejsce ciekawa dyskusja na temat zagadnień dotyczących
rejestracji nowych cząsteczek, finansowania organizacji psychiatrycznych, etyki prowadzenia badań klinicznych oraz zakresu współpracy środowiska akademickiego z przemysłem farmaceutycznym.
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Zaburzenia lękowe – teoria i praktyka
Kolejny dzień spotkania poświęcony był problematyce badań podstawowych i klinicznych w zaburzeniach lękowych. Profesor Michel Bourin (Francja)
poprowadził seminarium na temat możliwych interwencji psychofarmakologicznych w terapii zaburzeń
lękowych, prezentując zarówno modele zwierzęce, jak
też i problemy translacji uzyskanych wyników na badania u ludzi. Opisał mechanizmy biologiczne leżące
u podłoża zaburzeń lękowych, zarówno wykorzystywane obecnie w farmakoterapii oraz będące obecnie
przedmiotem intensywnego zainteresowania wielu
grup badawczych na świecie. Profesor Bourin omówił
m.in. mechanizmy działania leków zwiększających
transmisję przez receptory GABA (np. tiagabina) oraz
analogów GABA (gabapentyna oraz pregabalina),.
a także antagonistów receptora 5HT1 i 5HT2, antagonistów receptorów melatoninowych, NK-1, antagonistów receptorów metabotropowych glutamatergicznych
oraz cholecystokininowych, a także agonistów receptorów neuropeptydu Y i adenozynowych A1 i A2A. Seminarium to skupiało się na ciągłości procesu badawczego od powstania cząsteczki do jej implementacji
w warunkach klinicznych. W dalszej kolejności profesor Joseph Zohar (Izrael) omówił proces powstawania
wytycznych Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii
Biologicznej (World Federation of Societies of Biological Psychiatry, 2009), zwracając szczególną uwagę
na kryteria oceniające jakość dostępnych danych
pochodzących z badań naukowych. Był to ciekawy
wykład opisujący zasady tworzenia wytycznych na bazie Evidence Based Psychopharmacology. Profesor J.
Zohar bliżej przedstawił wytyczne dotyczące zaburzeń
lękowych, w tym specyfikę farmakoterapii zaburzenia
obsesyjno-kompulsyjnego.
Następnie wystąpiła doktor Emily Holmes (Wielka Brytania), która skupiła się w swoim panelu na
aspektach badań neuropsychologicznych w zaburzeniu stresowym pourazowym (PTSD), wraz z ich znaczeniem dla farmako- oraz psychoterapii. Dr Holmes
przedstawiła stan aktualnej wiedzy na temat terapii
behawioralno-poznawczej zogniskowanej na wydarzeniu traumatycznym, omówiła mechanizm powstawania PTSD zgodnie z modelem poznawczym, neurobiologiczne podłoże powstawania PTSD, zalecenia
Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (NICE)
oraz wyniki własnych badań. Przedstawione zostały
badania, z których wynika, iż podstawowym procesem
odpowiedzialnym za powstanie głównych objawów
PTSD (flashbacks) jest konsolidacja pamięci, głównie
wzrokowej. Własne badania dr Holmes i wsp. (2009)
dostarczyły danych, iż skuteczną interwencją we wczes-
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nym okresie po zadziałaniu czynnika traumatycznego
może być zaangażowanie wzrokowego aparatu poznawczego w wykonanie zadania wzrokowo-przestrzennego (gra przestrzenna Tetris). Taka interwencja istotnie zmniejszała częstość występowania reminiscencji
wydarzenia urazowego (flashback), w odróżnieniu od
interwencji angażującej pamięć werbalną (łamigłówka
słowna), która istotnie zwiększała częstość występowania
i nasilenie objawów. Podobne wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez holenderskich badaczy,
opisującego skuteczność propranololu we wczesnym
okresie pourazowym (do 6 godzin) (Kindt i wsp., 2009).
Mechanizm tego działania ma polegać na przerywaniu
pętli rekonsolidacji pamięci. Wyniki badań wskazują na
konieczność intensywnych badań, a być może nawet
rewizji dotychczas stosowanych technik w prewencji
PTSD, co znalazło wyraz w podsumowaniu opublikowanej niedawno metaanalizy badań RCT przeprowadzonej przez badaczy z Cochrane Collaboration (Roberts
i wsp., 2009). Badacze ci podsumowują, iż aktualnie
nie można zalecić na podstawie badań RCT żadnej ze
stosowanych, powtarzanych wielokrotnie interwencji psychologicznych jako rutynowego postępowania.
u wszystkich osób narażonych na traumatyczne wydarzenia. Wyniki wskazują nawet, iż wielokrotne sesje mogą
nasilać częstość występowania PTSD. Pomimo dużej
trudności przeprowadzania badań RCT nad PTSD, dr
Holmes oraz autorzy wspomnianej metaanalizy zalecili
intensyfikację wysiłków badawczych celem wypracowania zaleceń klinicznych opartych na potwierdzonych
danych (EBM).

Zaburzenia psychotyczne,
schizofrenia, sztuka nauczania
psychofarmakologii
Wtorek poświęcony był problematyce zaburzeń
psychotycznych oraz wyzwaniom związanym z nauczaniem psychofarmakologii. Profesor Wolfgang
Fleischhacker (Austria) przedstawił przegląd wyników badań dotyczących farmakoterapii schizofrenii
wraz z omówieniem ich znaczenia dla praktyki klinicznej. Podkreślił między innymi znaczenie wczesnej interwencji w zakresie prewencji wtórnej lub
modyfikacji przebiegu rozwijającej się psychozy oraz
odległego rokowania. Omówił neurotoksyczny wpływ
nieleczonej psychozy oraz nawrotów schizofrenii.
Wiele miejsca W. Fleischhacker poświęcił interwencjom możliwym do zastosowania w okresie prodromalnym, jak terapia behawioralno-poznawcza, stosowanie niskich dawek leków przeciwpsychotycznych
oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Podsumował
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wyniki pragmatycznego badania EUFEST, zwracając
uwagę na nieścisłość i brak oparcia w wynikach badań
dla stosowania nazwy atypowy neuroleptyk. W prezentacji profesor omówił także znaczenie monitorowania objawów niepożądanych terapii LPIIG, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikowalnych czynników
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zaproponował
również, aby prowadzący lekarz psychiatra stał się koordynatorem działań innych specjalistów w zakresie
monitorowania i leczenia metabolicznych objawów
niepożądanych związanych z terapią LPIIG. Jednym.
z ciekawszych badań omówionych przez W. Fleischhackera była praca badaczy holenderskich Van Harena.
i wsp. z Uniwersytetu w Utrechcie (2007). Porównali
oni za pomocą metod morfometrii rezonansu magnetycznego w okresie 5-letnim zmiany gęstości istoty szarej u 96 chorych na schizofrenię i 113 zdrowych osób
dobranych pod względem zmiennych demograficznych.
Badacze ci zaobserwowali istotnie większą utratę
gęstości istoty szarej w obrębie lewej kory przedczołowej
(pole 9/10 wg Brodmanna), lewego górnego zakrętu
skroniowego (pole 42), prawego jądra ogoniastego oraz
prawej części wyspy u osób chorych w porównaniu ze
zdrowymi. Nasilenie utraty istoty szarej w lewej korze
przedczołowej korelowało dodatnio z liczbą hospitalizacji oraz negatywnie ze skumulowaną dawką klozapiny
i olanzapiny otrzymywaną przez pacjentów w okresie
pomiędzy badaniami obrazowymi. Podobnego związku
nie zaobserwowano u pacjentów leczonych LPIG. Profesor Fleischhacker podsumował, że wyniki te wskazują
na występowanie neurotoksycznego działania nawrotów
schizofrenii oraz sugerują możliwość zmniejszenia tego
wpływu poprzez zastosowanie leków przeciwpsychotycznych II generacji. Na koniec omówione zostały strategie terapeutyczne, które mogą zaowocować wprowadzeniem do kliniki w najbliższych latach: np. cząsteczki
modulujące przekaźnictwo serotoninergiczne, glutamatergiczne, cholinergiczne, gabaergiczne oraz system endokanabinoidów.
Kolejnym prelegentem był profesor Ira Glick (USA),
który omówił strategie nauczania psychofarmakologii
na przykładzie autorskiego projektu zaakceptowanego i wprowadzanego obecnie w USA. Aktualna
piąta rewizja tego projektu jest dostępna na stronach Amerykańskiego Towarzystwa Psychofarmakologii
Klinicznej (Glick, 2009). Profesor w swoim wykładzie
wskazał na potrzebę kształcenia ustawicznego oraz
regularnej ewaluacji prowadzonej edukacji. Omówił
trudności w nauczaniu psychofarmakologii, wśród
których wymienił niedobór środków przeznaczanych
na cele edukacyjne, zbyt małą liczbę doświadczonych
nauczycieli w dziedzinie psychofarmakologii, stały.
i szybki postęp w dziedzinie psychiatrii, który sprawia,

Tomasz Pawełczyk, Wiesław Jerzy Cubała
iż wiedza nabyta w trakcie przygotowań do egzaminu
ulega dewaluacji i staje się nieaktualna.
Doktor Filip Spaniel (Czechy) przedstawił prowadzony przez siebie program nakierowany na redukcję
częstości nawrotów w schizofrenii. Podstawą do opracowania projektu były wyniki badań katamnestycznych
wskazujące na wysoki, bo sięgający wg niektórych
badań nawet 80%, odsetek nawrotów po pierwszym
epizodzie schizofrenii (Tiihonen i wsp., 2006) oraz
dane informujące o występowaniu neurotoksycznego
efektu nawrotów psychozy, o czym mogą świadczyć
badania Van Harena (2007) oraz Cahna (2009).
Ta ostatnia praca, opublikowana w lutym 2009 roku,
wykazała występowanie istotnego związku pomiędzy
czasem trwania epizodu psychozy a utratą gęstości istoty szarej, poszerzeniem komory trzeciej i komór bocznych. Kolejnego argumentu na toksyczne działanie
psychozy dostarczyła metaanaliza przeprowadzona przez Marshalla i wsp. (2005), w której wykazano istotnie gorsze rokowanie u osób po przebytym pierwszym
epizodzie schizofrenii z długim poprzedzającym okresem nieleczonej psychozy (DUP) w porównaniu z pacjentami o krótkim DUP. Powyższe obserwacje znalazły
także potwierdzenie w wynikach badań obrazowych
opublikowanych w maju br., w których obserwowano
istotną ujemną korelację pomiędzy DUP a gęstością
istoty szarej lewego płata skroniowego: wzrost DUP był
związany z istotnie większą utratą gęstości kory (Bangalore i wsp., 2009). Pewnego dnia, jak powiedział dr
F. Spaniel, stojąc pod prysznicem przyszła mu do głowy
myśl, aby wykorzystać popularność telefonii komórkowej
do zmniejszenia częstości nawrotów w przebiegu schizofrenii. W Czechach liczba telefonów komórkowych
przewyższyła liczbę mieszkańców i większość pacjentów
chorych na schizofrenię lub ich rodzin dysponuje takim
urządzeniem. Po przeprowadzeniu analizy czynnikowej dr Spaniel opracował kwestionariusz złożony z 10
pytań dotyczących objawów zwiastunowych najsilniej
związanych z ryzykiem nawrotu. Pacjenci lub ich rodziny otrzymali powyższy kwestionariusz i po wyrażeniu
zgody zostali poproszeni o przesyłanie raz w tygodniu
wiadomości SMS na podany numer. SMS-y od pacjentów lub ich rodzin trafiały do zintegrowanego systemu
komputerowego, który na bieżąco oceniał zmiany nasilenia w zakresie objawów i umożliwiał dostęp lekarza
prowadzącego do danych aktualnych i historycznych.
W przypadku przekroczenia określonego nasilenia objawów wskazującego na zwiększone ryzyko nawrotu system automatycznie przesyłał lekarzowi prowadzącemu
informację drogą elektroniczną (e-mail) o możliwym
pogorszeniu stanu klinicznego pacjenta i konieczności
objęcia pacjenta aktywną opieką psychiatryczną. Lekarz
po otrzymaniu wiadomości kontaktował się z pacjen-

Pierwsza Szkoła Neuropsychofarmakologii (5-10 czerwca 2009, Oxford, Wielka Brytania)
tem lub rodziną i na wczesnym etapie objawów zwiastunowych podejmował odpowiednie decyzje zgodnie.
z opracowanym algorytmem, mające na celu poprawę
stanu psychicznego pacjenta i zredukowanie ryzyka nawrotu. Wyniki badania oceniającego skuteczność systemu ITAREPS zostały opublikowane w renomowanym
czasopiśmie w 2008 roku (Spaniel i wsp., 2008a). Zastosowano model badawczy porównujący liczbę hospitalizacji w tym samym okresie czasu przed i po włączeniu
pacjenta do opieki za pomocą systemu ITAREPS (mirror-design follow-up). Po trzech latach od wdrożenia
systemu liczba hospitalizacji oraz liczba dni hospitalizacji uległy zmniejszeniu o 72% (Spaniel i wsp., 2008a;
Spaniel i wsp., 2008b). Najwyższą, bo sięgającą 100%,
skuteczność systemu badacze zaobserwowali w ro-.
dzinach, gdzie dwoje opiekunów aktywnie brało udział.
w opiece. Korzystne wyniki powyższego badania
zachęciły twórców projektu do przeprowadzenia badania randomizowanego-kontrolowanego z zastosowaniem
podwójnie ślepej próby. Takie badanie jest aktualnie.
przeprowadzane. Oprócz czeskich instytucji naukowych w realizację projektu zaangażowała się firma Eli
Lilly. Zainteresowany Czytelnik może bliżej zapoznać się.
z systemem ITAREPS, odwiedzając strony internetowe
projektu www.itareps.com. Prezentacja dr F. Spaniela
spotkała się z żywym zainteresowaniem uczestników
szkoły i wzbudziła gorącą dyskusję m.in. na temat ryzyka
ograniczania wolności pacjenta poprzez konieczność
przesyłania wiadomości oraz dalszych możliwości zastosowania tego projektu. Profesor G. Goodwin przyznał, iż
badacze z Oxfordu niezależnie opracowali podobny projekt w przypadku pacjentów z chorobą dwubiegunową.
Wyraził też opinię, iż podobne systemy znajdą w niedalekiej przyszłości zastosowanie w praktyce klinicznej.
i staną się jej nieodłącznym elementem.

Metodologia metaanalityczna
w psychiatrii
Kolejny dzień szkoły był poświęcony problemom
metodologii badań klinicznych oraz zasadom przygotowania metaanaliz badań randomizowanych-kontrolowanych (RCT). Panel zainaugurował profesor
John Davis (USA), który w ciekawej prezentacji
zatytułowanej „Od psychoanalizy do psychofarmakologii” przedstawił drogę, jaką przebyła psychiatria
od lat 50. XX wieku do czasów obecnych. Opisał
historię pierwszych badań eksperymentalnych, które
doprowadziły później do istotnych odkryć w dziedzinie psychofarmakologii. Przedstawił też historię powstawania pierwszych w psychiatrii systematycznych
przeglądów oraz metaanaliz, które przygotowywał
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zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine. Profesor J. Davis podzielił się również wiedzą dotyczącą
analiz zależności skuteczności leku przeciwpsychotycznego w zależności od stosowanej dawki. Analiza
przedstawionych danych wskazywała, że z punktu widzenia farmakokinetycznego dawka 2 mg aripiprazolu jest niemalże tak samo skuteczna jak dawki 10-30
mg. Dane te wydają się potwierdzać wyniki ostatnich
badań neuroobrazowych z wykorzystaniem pozytronowej tomografii emisyjnej. Kegeles i wsp. obserwowali u chorych na schizofrenię 72% wysycenie receptorów D2 przy dawce 2 mg/d oraz 97% przy dawce 40
mg/d, przy czym występowała zależność skuteczności
w zakresie poprawy objawów pozytywnych od stopnia
wiązania leku z receptorami, czego nie wykazano dla
objawów negatywnych (Kegeles i wsp., 2008).
W dalszej kolejności zabrał głos doktor Amir Kalali (USA), będący aktualnie wiceprezesem do spraw
naukowych i medycznych w firmie doradczej Quintiles Consulting uczestniczącej w projektowaniu
psychofarmakologicznych badań klinicznych o zasięgu
światowym, z której usług korzysta wiele globalnych
koncernów farmaceutycznych m.in. Pfizer Inc. oraz
Eli Lilly & Co. Dr A. Kalali brał udział m.in. w zaprojektowaniu znanego większości psychiatrów badania
CATIE. Dysponuje on bogatą wiedzą i doświadczeniem
w dziedzinie projektowania badań klinicznych głównie
II i III fazy, które decydują o dopuszczeniu leku do rejestracji przez międzynarodowe agencje nadzoru farmaceutycznego. Z danych tygodnika Forbes wynika, iż
praca dr A. Kalali jest wysoko ceniona: jego dochody
za 2008 rok zostały obliczone na ponad 230 tys. dolarów USA (Forbes Weekly, 2009). Omówił on proces
projektowania i prowadzenia wieloośrodkowych badań
klinicznych wraz z trudnościami napotykanymi przy
ich interpretacji. W swojej prezentacji wiele miejsca
poświęcił metodom planowania badań prowadzącym
do zwiększenia prawdopodobieństwa uzyskania sygnału.
i minimalizacji szumu w badaniu. Opisał też w skrócie
zasady prowadzenia badań zgodnie z kryteriami tzw.
dobrej praktyki klinicznej (GCP). Wiele zainteresowania uczestników szkoły wzbudziło spostrzeżenie dr
A. Kalali, że badania zaplanowane w ten sam sposób
dają często pozytywne wyniki, gdy są przeprowadzane.
w Europie i negatywne, kiedy wykonuje się je w klinikach USA. Różnice te wiązał prelegent z jakością danych
klinicznych pochodzących z różnych kontynentów.
Kolejnymi wykładowcami byli dr Stefan Leucht
(Niemcy) oraz dr Andrea Cipriani (Włochy) – autorzy opublikowanych ostatnio metaanaliz dotyczących
skuteczności LPP (S. Leucht) (Leucht i wsp., 2009a,
Leucht i wsp., 2009b) oraz nowych leków przeciwdepresyjnych (A. Cipriani) (Cipriani i wsp., 2009)..
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Dr Stefan Leucht omówił argumenty przemawiające
za przygotowaniem przeglądów systematycznych oraz
metaanaliz. Argumentował, iż każdego roku w około
10 tysiącach czasopism jest publikowanych ponad.
2 miliony artykułów, klinicysta powinien zatem czytać
codziennie około 19 artykułów ze swojej dziedziny aby
być na bieżąco z postępem nauki, a w przypadku leków
przeciwpsychotycznych opublikowano dotychczas
ponad 300 randomizowanych badań kliniczno-kontrolnych. Konkludował, iż jest to praca niemożliwa
do wykonania dla lekarza praktyka. Jego zdaniem
rozwiązaniem mogą być przeglądy systematyczne i metaanalizy RCT. Dr Leucht przedstawił także w zarysie
proces powstawania metaanaliz oraz sposób wnioskowania w tego typu badaniach. Zaprezentował również
metaanalizę własnego autorstwa, opublikowaną.
w styczniu br. w Lancecie, opartą na analizie 150 RCT,
w których wzięło udział ponad 21,5 tys. uczestników.
Praca ta koncentruje się na porównaniu skuteczności
LPIIG w porównaniu z LPIG. Wyniki tej metaanalizy
są niezmiernie ciekawe, bo wskazują, iż tylko 4 LPPIIG okazały się bardziej skuteczne w porównaniu
z LPIG w leczeniu schizofrenii (ocena na podstawie
wyniku ogólnego PANSS). Zainteresowanych Czytelników odsyłamy do oryginalnej publikacji. Na koniec dr Leucht porównał wyniki własnej metaanalizy.
z innymi wcześniej przeprowadzonymi badaniami
tego typu oraz wynikami badań pragmatycznych (CATIE, EUFEST, CUtLASS). Porównanie to wykazało
generalnie spójność uzyskanych wyników.
W dalszej kolejności dr Andrea Cipriani (Włochy)
omówił proces powstawania swoich prac metaanalitycznych, oceniających skuteczność i tolerancję 12
leków przeciwdepresyjnych nowej generacji (Cipriani
i wsp., 2009). Ciekawym elementem prezentacji dr.
A. Cipriani były wskazówki, jak dotrzeć do nieopublikowanych badań klinicznych przeprowadzonych
przez firmy farmaceutyczne. Metaanaliza dr Cipriani i wsp. została wykonana zgodnie z nowym modelem tych badań, umożliwiającym porównywanie
bezpośrednie i pośrednie skuteczności i tolerancji
leków (mixed-treatment comparisons meta-analysis lub network meta-analysis). Dzięki tej metodzie
możliwe jest porównywanie skuteczności leków, które
nie były oceniane jednocześnie w jednym badaniu,
wykorzystuje się w tym celu porównania pośrednie
obu leków ze wspólnym komparatorem. Z metaanalizy wynika, iż w grupie czterech najskuteczniejszych
i najlepiej tolerowanych leków przeciwdepresyjnych
występowały dwa leki: escitalopram i sertralina. Mirtazapina i wenlafaksyna znalazły się również w gronie
czterech najskuteczniejszych, lecz ich tolerancja była
zdecydowanie gorsza. Dr Cipriani podsumował wy-
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niki przedstawionej pracy następująco: wśród leków
przeciwdepresyjnych nowej generacji istnieje hierarchia oparta na potwierdzonych danych (EBM).
Kolejnym mówcą tego dnia był prof. John Geddes
(Wielka Brytania), który przedstawił wyniki badania
BALANCE (Geddes i wsp., 2002), łączącego w sobie zalety badań randomizowanych-kontrolowanych
cechujących się wysoką trafnością wewnętrzną
(zdolnością kontrolowania zmiennych zakłócających) i
badań pragmatycznych obdarzonych wysoką trafnością
zewnętrzną, czyli zdolnością uogólniania na populację
generalną będącą podmiotem zainteresowania klinicystów. Impuls do prezentacji tego badania stanowiła
obserwacja, że kilka ostatnio przeprowadzonych badań
pragmatycznych, wykonanych nakładem znacznych
środków finansowych (np. STAR*D, CUtLASS, STEPBD) nie wykazało przewagi interwencji, wcześniej ocenionych jako skuteczne w badaniach RCT. Zdaniem
prof. J. Geddesa, kluczem do sukcesu badania BALANCE był jego projekt. BALANCE oceniało skuteczność
terapii łączonej litem i walproinianem w porównaniu.
z każdą z tych interwencji z osobna w zakresie prewencji nawrotu epizodu choroby afektywnej dwubiegunowej. Jednym z ważnych elementów, który zdaniem J.
Geddesa doprowadził do sukcesu badania BALANCE,
była aktywna faza wstępna (active run-in), obejmująca
8-tygodniową interwencję, podczas której pacjenci
przyjmowali lit i walproinian. Dopiero po tym okresie
pacjenci, którzy nie zakończyli badania przedwcześnie
i współpracowali w terapii, byli randomizowani do ramion badania trwającego 2 lata. Zdaniem wielu uczestników szkoły była to bardzo pouczająca prezentacja.

Zaburzenia depresyjne nawracające
Czwartkowe seminaria poświęcone były problematyce depresji. Profesor Philip Cowen (Wielka
Brytania) przedstawił strategie badań podstawowych.
w depresji wraz z dyskusją na temat nowych kierunków
w farmakoterapii. Omówione zostały potencjalne
mechanizmy odpowiedzialne za opóźniony efekt kliniczny, wśród których wymienił zmiany neuroadaptacyjne (regulację w dół i desensytyzację receptorów),
wpływ na system wtórnych przekaźników sygnału
wewnątrz komórki, ekspresję genów, produkcję neurotrofin i w końcu pobudzenie procesów neurogenezy, plastyczności synaptycznej i tworzenia nowych
połączeń, szczególnie w obrębie hipokampów. Opisał
zmianę, jaka dokonała się w rozumieniu etiologii.
i patogenezy zaburzeń depresyjnych – od hipotez dysfunkcji neurotransmisji do procesu strukturalnych
zmian w mózgu związanych z niedoborem neuro-
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trofin, szczególnie w okolicach odpowiedzialnych
za pamięć i przetwarzanie emocji. Profesor Cowen
opisał również wyniki badań nad pamięcią i przetwarzaniem emocji u osób z zaburzeniami depresyjnymi
oraz wpływ leków przeciwdepresyjnych na te procesy.
Okazało się, iż w depresji występuje zaburzenie procesów przetwarzania emocji – pacjenci istotnie lepiej
zapamiętują słowa opisujące emocje negatywne oraz
istotnie lepiej rozpoznają emocje negatywne niż pozytywne. Co więcej, terapia lekami przeciwdepresyjnymi (np. citalopramem) powodowała istotną poprawę
zapamiętywania emocji pozytywnych i zmniejszenie
zapamiętywania i rozpoznawania emocji negatywnych
w porównaniu z placebo. Opisane zmiany w zakresie
przetwarzania emocji były obserwowane wcześnie
podczas terapii, na wiele dni przed uzyskaniem pozytywnego wpływu leku na nastrój.
Profesor Hamish McAllister-Williams (Wielka
Brytania) skupił się na farmakoterapii depresji opartej
na faktach, wskazując rozbieżności istniejące między
praktyką a wynikami badań klinicznych. Przedstawił
aktualne zalecenia leczenia zaburzeń depresyjnych
nawracających przygotowane przez Brytyjskie Stowarzyszenie Psychofarmakologii (BAP) i opisał sposób
ich powstawania ze zwróceniem szczególnej uwagi na
jakość dowodów, na których te zalecenia się opierają.
Zainteresowany Czytelnik może zapoznać się bliżej
z tymi wytycznymi na stronach internetowych
BAP: www.bap.org.uk. Profesor McAllister-Williams
zdecydowanie zachęcał do opracowywania na wczesnym etapie planów terapeutycznych przewidujących
kolejne kroki w leczeniu pacjenta, w przypadku gdyby
wcześniej stosowane strategie zawiodły. Zdaniem
Profesora jest to skuteczna strategia, dzięki której
można uniknąć poczucia bezradności w przypadku
lekoopornych depresji czy tzw. trudnych przypadków.
Jego zdaniem w opiece nad trudnymi pacjentami
wytwarza się często rodzaj błędnego koła, gdy poczucie bezradności lekarza jest odbierane przez pacjenta i interpretowane po linii jego pesymistycznego
myślenia, że nie jest dość ważny albo wartościowy aby
zasługiwać na pomoc, co w konsekwencji prowadzi
do dalszego pogorszenia stanu psychicznego i nasilenia bezradności (złości?, pesymizmu?, znudzenia?)
lekarza. H. McAllister-Williams zachęcał też do regularnego monitorowania stanu psychicznego pacjenta
za pomocą zobiektywizowanych narzędzi, celem oceny
skuteczności interwencji terapeutycznych, co pozwoli także na ocenę obecności ewentualnych objawów
rezydualnych – jednego z najważniejszych predykatorów nawrotu. Zacytował słowa Johna Rusha – jednego z autorów badania STAR*D, który komentując
jego wyniki w 2007 roku powiedział: „…nasi pacjen-
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ci zasługują aby dać im każdą możliwą szansę na
uzyskanie remisji. »Mniejsze nadciśnienie« nie jest
celem leczenia nadciśnienia tętniczego”.
Kolejnym wykładowcą był dr Philippe Nuss (Francja), który omówił kwestie kreatywności w zaburzeniach psychicznych.

Choroba afektywna dwubiegunowa
Profesor Guy Goodwin (Wielka Brytania)
omówił zagadnienia wynikające z niedoskonałości
współczesnych klasyfikacji diagnostycznych oraz
ich implikacji dla praktyki klinicznej. Podkreślił, że.
w około 60% epizodów maniakalnych występuje przy-.
najmniej jeden objaw psychotyczny, w tym mogą
się pojawiać także pierwszorzędowe objawy schizofrenii wg Kurta Schneidera. Zwrócił też uwagę, iż
współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych
w ChAD jest bardzo częste i obejmuje m.in. zaburzenia lękowe, zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zaburzenia z osi II, jak
osobowość chwiejną emocjonalnie, typu borderline.
Profesor Goodwin przedstawił również wytyczne leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej przygotowane przez Brytyjskie Towarzystwo Psychofarmakologii (www.bap.org.uk). W swoim seminarium omówił
najnowsze badania dotyczące stosowania leków przeciwpsychotycznych w terapii ChAD I i II, kombinacji różnych stabilizatorów nastroju oraz stosowania
leków przeciwdepresyjnych (LPD) w terapii ostrych
epizodów, zapobieganiu nawrotom zaburzeń nastroju.
Profesor zwrócił uwagę na ostrożne stosowanie LPD
w terapii epizodów depresyjnych, szczególnie w przebiegu ChAD typu I. Przedstawił dane wskazujące na
konieczność rezygnowania z długotrwałego stosowania LPD w leczeniu przewlekłym pacjentów z ChAD,
ponieważ takie postępowanie zwiększa ryzyko indukcji
szybkiej zmiany faz. Na koniec prof. G. Goodwin
przedstawił katamnezy wybranych pacjentów z ChAD
ze swojej praktyki i na ich przykładzie omówił kluczowe
elementy postępowania krótko- i długoterminowego.
Szkoła miała również unikatową, nieformalną
atmosferę spotkania badaczy. Organizatorzy zadbali.
o program kulturalny, a samo miejsce spotkania,
jakim był St. Catherine’s College wraz z otoczeniem,
było źródłem nieustającej inspiracji. Dyskusje i wnioski często przenosiły się na forum wspólnych posiłków
oraz spotkań wieczornych.
Jednym z głównych celów krótkoterminowych,
jakie postawili sobie Organizatorzy szkoły ECNP, było
dostarczenie uczestnikom wysokiej jakości wiedzy.
z zakresu psychofarmakologii w oparciu o aktualne
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wyniki badań klinicznych. Trzeba przyznać, że cel
ten, zdaniem większości uczestników, został zrealizowany wyjątkowo dobrze. Celem długoterminowym,
jaki stawiają sobie Organizatorzy, jest ujednolicenie
standardów psychofarmakologii w krajach europej-.
skich poprzez inspirację uczestników do praktykowania psychiatrii i psychofarmakologii opartej na zasadach EBM. Poza aspektem merytorycznym spotkanie
zainspirowało uczestników do wymiany doświadczeń
w zakresie prowadzonych w poszczególnych ośrodkach
badań i sposobu praktykowania i nauczania psychiatrii. W związku z sukcesem pierwszej szkoły psychofarmakologii, European College of Neuropsychopharmacology planuje w przyszłości jej kolejne edycje.
Podsumowując, można stwierdzić, że opisana
inicjatywa ECNP została oceniona przez większość
jej uczestników jako bardzo ciekawa, potrzebna.
i emocjonująca, a zarazem inspirująca do dalszych
poszukiwań badawczych i praktykowania psychofarmakologii opartej na potwierdzonych danych. Było to
ważne wydarzenie w karierze zawodowej jej uczestników, za co należą się wyrazy wdzięczności wszystkim
Organizatorom i osobom, dzięki którym możliwe było
uczestnictwo w Pierwszej Szkole Neuropsychofarmakologii ECNP w Oxfordzie.
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Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii jest kwartalnikiem publikującym prace naukowe z zakresu szeroko
rozumianej neuropsychofarmakologii klinicznej i eksperymentalnej. Czasopismo jest skierowane do wszystkich zainteresowanych informacjami i wynikami badań naukowych w tym zakresie, tj. psychiatrów, neurologów, farmakologów, psychologów i przedstawicieli innych pokrewnych specjalności.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania pisma są następujące zagadnienia:
• Farmakologiczne leczenie chorób i zaburzeń psychicznych
• Farmakologiczne leczenie chorób neurologicznych
• Badania skuteczności i tolerancji nowych leków psychotropowych i leków stosowanych w chorobach
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
• Neuroobrazowanie stosowania leków w psychiatrii i neurologii
• Problemy etyczne związane ze stosowaniem leków w psychiatrii i neurologii
• Standardy leczenia farmakologicznego w psychiatrii i neurologii
Czasopismo przyjmuje do druku:
• Prace oryginalne
• Prace poglądowe
• Krótkie doniesienia
• Prace kazuistyczne (opisy przypadków)
• Listy do redakcji
• Sprawozdania z konferencji naukowych
• Omówienia książek
Preferowane jest przesyłanie elektroniczne pracy na adres: farmakoterapia@amp.edu.pl.
Prace można także przesyłać w dwóch kopiach wraz z dyskietką lub płytą CD o identycznej treści na adres:
Redakcja Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii: Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
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
strony, które winny być numerowane.
Całkowita objętość pracy oryginalnej i poglądowej (włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może przekraczać 5000 słów, krótkiego doniesienia i pracy kazuistycznej 2000 słów, listu do
redakcji 1000 słów.
Strona tytułowa powinna zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, listę imion i nazwisk wszystkich autorów, nazwy instytucji, z których pochodzą autorzy, adres korespondencyjny, telefon, faks oraz e-mail autora
korespondującego.
Strona druga powinna zawierać streszczenie w języku polskim, o objętości minimum 200, a maksimum 250
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.
Strona trzecia powinna zawierać streszczenie w języku angielskim, zorganizowane podobnie jak streszczenie
polskie. Pod streszczeniem należy umieścić 2-6 słów kluczowych w języku angielskim.
Strona czwarta i kolejne powinny zawierać tekst pracy. W pracach oryginalnych i krótkich doniesieniach należy wyróżnić następujące części: wstęp, metody, wyniki, omówienie i wnioski. W przypadku krótkich doniesień wyniki i omówienie można przedstawić w jednej części. W części metodycznej należy podać informacje
o zgodzie właściwej komisji bioetycznej na przeprowadzone badania i świadomej zgodzie osób badanych, jak
również dane na temat stosowanych testów statystycznych. Prace kazuistyczne powinny zawierać następujące
części: wstęp, opis przypadku (ów), omówienie. W tekście pracy należy używać wyłącznie międzynarodowych
nazw leków.
Na końcu pracy należy podać wszelkie informacje na temat źródeł finansowania (np. numery grantów). Autorzy powinni ujawnić w tym miejscu wszelkie zależności finansowe i inne informacje, których nie umieszczenie
mogłoby budzić podejrzenie konfliktu interesów.

Piśmiennictwo powinno być ułożone alfabetycznie i cytowane w systemie harwardzkim (nazwisko i rok). W
przypadku dwóch autorów należy podać oba nazwiska, zaś w przypadku trzech lub więcej autorów należy podać nazwisko pierwszego autora, a następnie „i wsp.” oraz rok. W spisie piśmiennictwa należy cytować nazwiska pierwszych sześciu autorów. W przypadku liczby autorów większej niż sześciu, należy po szóstym nazwisku
dodać „i wsp.” Należy używać skrótów nazw czasopism wg Index Medicus.
Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:
Artykuły w czasopismach
Bilder RM, Volavka J, Czobor P, Malhotra AK, Kennedy JL, Ni X i wsp. Neurocognitive correlates of the COMT
Val (158)Met polymorphism in chronic schizophrenia. Biol Psychiatry 2002; 52: 701-707.

Informacje dla autorów
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Streszczenia z konferencji:
Groening L, Olivier B. Translation of animal models to human psychopathology. 8th ECNP Regional Meeting,
Moscow, Russia, April 14-16 2005. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (suppl 2): S93-S94.
Książki:
Maruszewski T. Pamięć autobiograficzna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2005.
Rozdziały w książkach:
Nasierowski T. Dzieje psychiatrii. W: Psychiatria. Tom I. Bilikiewicz A, Pużynski S, Rybakowski J, Wciórka J
(red), Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2002; 1-46.
Tabele i ryciny powinny być umieszczone na osobnych stronach i odpowiednio opisane. Korzystając z elektronicznej formy przesyłania pracy, tabele i ryciny można przesłać jako osobny plik, odpowiednio opisany. Akceptowany format przesyłania rycin i zdjęć: Word, Power Point, JPG.

Notatki

