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Streszczenie
Zachowania impulsywne odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w patomechanizmie wielu zaburzeñ i schorzeñ
psychicznych. Wykazano, ¿e osoby nadu¿ywaj¹ce substancji uzale¿niaj¹cych, a tak¿e osoby ze
wzmo¿on¹ agresywnoci¹ oraz sk³onnociami do samobójstwa charakteryzuj¹ siê zwiekszon¹
impulsywnoci¹. Z punktu widzenia zaburzeñ procesów neurochemicznych, istotne znaczenie
w tych patologiach ma przede wszystkim upoledzona neutrotransmisja serotoninergiczna.
Summary
Increasing evidence suggests that impulsivity may play an important role in the mechanism of the
central nervous system disorders including drug abuse. Clinical studies suggest that patients with
increased aggresivity and persons who commit suicide as well as drug abusers show increased
impulsivity. Likewise, animal laboratory studies show correlation between drug-seeking and
impulsive behavior. Based on animal and clinical studies suggesting that brain serotonergic system
plays a critical role in the regulation of impulse-control mechanism, it seems possible that dysfunction of serotonergic neurotransmission contributes to the drug addiction.
S³owa kluczowe: impulsywnoæ, uzale¿nienia, serotonina
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Uzale¿nienie mo¿na okreliæ jako przewlek³e i nawracaj¹ce zaburzenie obejmuj¹ce procesy psychiczne, ale równie¿ czêsto wegetatywne i somatyczne. Zasadnicz¹
jego cech¹ jest utrata kontroli nad zachowaniami popêdowymi, co prowadzi do
kompulsyjnego poszukiwania kontaktu z substancj¹ uzale¿niaj¹c¹ (drug seeking)
i jej u¿ywania (drug taking). Analizuj¹c zaburzenia behawioralne charakterystyczne
dla uzale¿nienia nale¿y uwzglêdniæ znaczenie zachowañ impulsywnych, bêd¹cych
wyrazem defektu procesów hamowania i kontroli reakcji.
1 Praca wyg³oszona podczas konferencji Wszystko o agresji. Patomechanizmy i leczenie, Warszawa 89 04. 2005.
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Istotê uzale¿nienia trafnie i dowcipnie okreli³ kiedy Mark Twain stwierdzaj¹c, ¿e rzucenie palenia jest bardzo ³atwe: on sam robi³ to ju¿ setki razy. Prawdziwoæ tego sformu³owania wynika z tego, ¿e problemem uzale¿nienia (ang. dependence, addiction) bez wzglêdu na jego charakter (uzale¿nienie od morfiny,
alkoholu, amfetaminy, papierosów a tak¿e od gier, wycigów czy natrêtnych
zakupów) nie jest to jak rzuciæ, lecz jak wytrwaæ w abstynencji. Dla wielu uzale¿nionych proces chorobowy staje siê chroniczny, z nawrotami (relapses) pojawiaj¹cymi siê nawet po bardzo d³ugich okresach braku kontaktu z narkotykiem.
Zasadniczy problem stanowi pytanie  dlaczego i w jaki sposób kontrolowane
u¿ywanie czy nadu¿ywanie leku (drug use, drug abuse) przechodzi w trwa³y
i nawracaj¹cy stan uzale¿nienia, wymykaj¹cy siê spod kontroli i ca³kowicie dominuj¹cy nad zachowaniem? Obecnie wiadomo, ¿e zjawisko uzale¿nienia zwi¹zane
jest niew¹tpliwie z zaburzeniem funkcjonowania uk³adu nagrody, dotyka ono jednak tak¿e inne wa¿ne uk³ady funkcjonalne mózgu  uk³ad emocjonalny i uk³ad
poznawczy. Zaproponowano wiele teorii i hipotez t³umacz¹cych istotê uzale¿nienia i mechanizm jego powstawania. Koncentruj¹ siê one g³ównie wokó³ funkcji
uk³adu nagrody, motywacji i popêdów oraz procesów poznawczych. Celowe jest
zatem przypomnienie w tym miejscu kilku podstawowych pojêæ dotycz¹cych mechanizmów zachowania oraz ich zaburzeñ wystêpuj¹cych w procesie uzale¿nienia.
Popêdy i motywacja
Aktywnoæ organizmu ukierunkowana na okrelony cel i prowadz¹ca do zaspokojenia potrzeb biologicznych realizowana jest przez zwierzêta i ludzi za pomoc¹
odruchów wrodzonych (instynktów) oraz zachowañ popêdowych. Znajduj¹ siê one
pod wp³ywem popêdów (drives), wewnêtrznych róde³ dzia³ania uruchomionych
w wyniku pobudzenia pewnych struktur mózgu. Dalbir Bindra, wyk³adowca
psychologii na Uniwersytecie McGilla w Montrealu okrela aktywnoæ nakierowan¹ na cel jako zachowanie motywowane (wg. 23). Powstawanie tego zachowania wyjania Bindra dzia³aniem wzmocnienia (patrz dalej) a tak¿e si³y nawyku
(habit strength), ciekawego pojêcia, które w mniej lub bardziej zmodyfikowanej
formie przejawia siê w wielu koncepcjach dotycz¹cych uzale¿nienia, np. w koncepcji Everitta i wsp. (16), którzy z utrat¹ kontroli nad zachowaniem apetytywnym wi¹¿¹ trwa³y nawyk sygna³reakcja (S-R, stimulus-response), wytworzony
przy udziale uk³adów neuronalnych grzbietowego pr¹¿kowia.
Reakcje organizmu wyzwalane przez okrelone stany wewnêtrzne lub przez
bodce (sygna³y) p³yn¹ce z zewn¹trz i ukierunkowane na osi¹gniêcie danego celu,
okrela siê jako zachowania motywacyjne lub popêdowe. Sygna³y te mog¹ wyzwalaæ popêdy apetytywne, prowadz¹ce do kontaktu z bodcami o pozytywnej,
atrakcyjnej walencji ( np. pokarm, partner seksualny), b¹d popêdy awersyjne
kieruj¹ce organizm do wyzwolenia siê spod wp³ywu bodca negatywnego, awersyjnego. Popêdy apetytywne indukuj¹ zachowania apetytywne, czyli poszukiwawcze, (nakierowane na kontakt z danym bodcem, np. poszukiwanie ród³a pokarmu,
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ale tak¿e biologicznie aktywnych substancji, szczególnie tych o w³aciwociach
uzale¿niaj¹cych). Nastêpna faz¹ jest zachowanie konsumacyjne, czyli spe³niaj¹ce
(o czym dalej). Zachowania zwi¹zane z rozwojem uzale¿nienia maj¹ cis³y zwi¹zek z wspomnianymi wy¿ej zjawiskami, z tym ¿e bodcem wyzwalaj¹cym staje
siê substancja uzale¿niaj¹ca.
W rozwoju teorii uzale¿nieñ szczególn¹ rolê odegra³a, zaproponowana przez
Bindrê (8), koncepcja motywacji zwi¹zanej z podniet¹ (incentive motivation
theory). Zgodnie z ni¹, orodkowy stan motywacji (central motive state) ma
selektywny wp³yw (zarówno aktywuj¹cy, jak i hamuj¹cy) na reakcje konsumacyjne
(spe³niaj¹ce) i odruchy instrumentalne. Sygna³y stanowi¹ce podnietê maj¹ szczególne znaczenie dla wzmocnienia zachowania (8).
Szczególnie twórcza i ciekawa teoria uczenia siê i motywacji zaproponowana
zosta³a przez Clarka L. Hulla (19). Zgodnie z t¹ teori¹ popêd oznacza ogólny stan
aktywuj¹cy (jest funkcj¹ czysto dynamiczn¹) w odró¿nieniu od nawyku (habit),
który jest mechanizmem asocjacyjnym o charakterze silnie ukierunkowuj¹cym.
Popêdy determinowane s¹ potrzebami, które wzbudzane s¹ w stanach braku lub
zak³óceniu równowagi organizmu (rozumianej generalnie jako homeostaza) (19, 23).
Wzmocnienie i nagroda a dzia³anie rodków uzale¿niaj¹cych
Zasadniczym procesem le¿¹cym u podstaw uczenia i powi¹zanych z nim procesów behawioralnych jest wzmocnienie i utrwalenie reakcji zmierzaj¹cych do
osi¹gniêcia korzystnych dla organizmu czynników i sytuacji. W kategoriach instrumentalnych, wzmocnienie (reinforcement) jest mechanizmem, który nasila
i utrwala zachowania zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia koñcowego ogniwa w tym ³añcuchu, jakim jest, wspomniane wy¿ej, zachowanie apetytywne i spe³niaj¹ce (konsumacyjne) (37). Zachowanie konsumacyjne generalnie polega na u¿yciu czy wykorzystaniu zdobytej nagrody. Pojêcie to pochodzi od ³ac. consummare  spe³niæ,
czego nie nale¿y myliæ ze s³owem consumere  spo¿ywaæ. W istocie spe³nianie
nie musi polegaæ tylko na spo¿ywaniu nagrody (np. pokarmu). Mo¿e byæ nim
np. akt seksualny, ale te¿ uzyskanie lepszej sytuacji w wyniku unikniêcia jakiego
zagro¿enia. Wzmocnienie mo¿e byæ pozytywne, wzmacniaj¹ce reakcje apetytywne,
a wiêc dzia³aj¹ce jako czynnik nagradzaj¹cy, który organizm pragnie pozyskaæ.
Mo¿na je tak¿e okreliæ jako sygna³ zwiêkszaj¹cy prawdopodobieñstwo reakcji.
Mo¿e byæ te¿ wzmocnieniem negatywnym, a wiêc bodcem, którego organizm
stara siê unikaæ lub mu zapobiegaæ. Wzmacniane jest w tym przypadku zachowaniem (reakcja) powoduj¹cym unikniêcie przykrego bodca, sytuacji lub stanu
organizmu. Najbardziej spektakularnym przyk³adem wzmocnienia pozytywnego
jest elektryczne samodra¿nienie mózgu (intracranial self-stimulation) lub wybieranie przez zwierzêta laboratoryjne tej czêci klatki lub aparatu, w której otrzymuj¹
nagrodê np. atrakcyjny pokarm lub narkotyk (warunkowa preferencja miejsca,
conditioned place preference) (7), a wzmocnienia negatywnego  pobranie kolejnej dawki leku w celu zahamowania objawów zespo³u abstynencyjnego.
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Substancje uzale¿niaj¹ce mog¹ dzia³aæ na zasadzie wzmocnienia pozytywnego,
wywo³uj¹c np. stan dobrego samopoczucia (euforii), ale tak¿e redukuj¹c doznania
awersyjne (np. lêk, dysforiê), a wiêc dzia³aj¹c na zasadzie wzmocnienia negatywnego. Istniej¹ dowody przemawiaj¹ce z tym, ¿e oba typy wzmocnienia wystêpuj¹
równoczenie lub w pewnej sekwencji w procesie prowadz¹cym do uzale¿nienia.
W trakcie u¿ywania rodka uzale¿niaj¹cego, który w fazie pocz¹tkowej dzia³a jako
wzmocnienie pozytywne, rozwijaj¹ siê procesy przeciwstawne (opponent processes). Ujawniaj¹ siê szczególnie w okresach odstawienia (withdrawal), którego
negatywne skutki organizm musi t³umiæ i kompensowaæ dalszym pobieraniem leku.
Zjawisko sensytyzacji a uzale¿nienia
Sensytyzacja jest fascynuj¹cym i pod wieloma wzglêdami zagadkowym fenomenem, który zdaniem wielu badaczy, mo¿e mieæ bardzo istotny zwi¹zek z procesem uzale¿nienia. Obserwowana jest szczególnie w behawioralnych zwierzêcych
modelach laboratoryjnych, jednak pewne jej cechy pojawiaæ siê mog¹ tak¿e
u ludzi. Nie jest zwyk³ym zjawiskiem farmakologicznym, poniewa¿ podlega
silnej modulacji przez inne czynniki, szczególnie sygna³y kontekstowe kojarzone
z lekiem. W oparciu o to zjawisko niektórzy badacze staraj¹ siê wyjaniæ naturê
uzale¿nieñ. Dotyczy to w szczególnoci akceptowanej przez wielu badaczy teorii
sensytyzacji zachêt Robinsona i Berridgea (3236).
W przeciwieñstwie do tolerancji, sensytyzacja polega na stopniowym narastaniu efektów wywo³anych lekiem. Pojawia siê w wyniku wielokrotnego, lecz przerywanego podawania leku (tolerancja polegaj¹ca na stopniowym os³abieniu dzia³añ leku rozwija siê podczas podawania ci¹g³ego) i dotyczy w szczególnoci
aktywacji ruchowej wywo³ywanej przez rodki psychostymuluj¹ce, takie jak amfetamina, kokaina, metylfenidat, a tak¿e przez fencyklidynê, nikotynê, morfinê
i alkohol (20, 32). Zwi¹zek sensytyzacji z uzale¿nieniami wynika miêdzy innymi
z przekonania, ¿e, przynajmniej do pewnego stopnia, aktywacja motoryczna odzwierciedla wzmacniaj¹ce i nagradzaj¹ce dzia³ania leków i ¿e za oba zjawiska
odpowiedzialne mog¹ byæ te same uk³ady neuronalne (44). Drug¹ cech¹ sensytyzacji, przemawiaj¹c¹ za jej zwi¹zkiem z uzale¿nieniami jest niezwyk³a trwa³oæ:
raz wytworzona mo¿e utrzymywaæ siê, podobnie jak kompulsywne zachowania
powsta³e w procesie uzale¿nienia, przez miesi¹ce lub nawet lata (35).
Znaczenie sensytyzacji w dzia³aniu wzmacniaj¹cym ilustruje dowiadczenie,
wykazuj¹ce nasilenie instrumentalnego samopodawania (drug self-administration) kokainy u zwierz¹t, którym uprzednio biernie podawano ten narkotyk w sposób (przerywany, nie ci¹g³y) wywo³uj¹cy sensytyzacjê (38).
Trzeba podkreliæ, ¿e sensytyzacjê wywo³aæ mo¿na u zwierz¹t nie tylko w wyniku podawania leku przez eksperymentatora, lecz tak¿e w procesie czynnego,
motywowanego samopodawania (24). Warto dodaæ, ¿e podobnie jak rozwój uzale¿nienia, sensytyzacja podlega silnym wahaniom indywidualnym. U niektórych
zwierz¹t wytwarza siê bardzo ³atwo, inne s¹ mniej lub bardziej oporne (32).
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Jak wspomniano, sensytyzacja nie jest wy³¹cznie zjawiskiem farmakologicznym lecz w du¿ej mierze zale¿y od dzia³ania sygna³ów p³yn¹cych z otoczenia oraz
od mechanizmu uczenia. Przyk³adem mo¿e byæ sensytyzacja specyficznie zwi¹zana z kontekstem. Jeli np. testowanie zachowania zwierzêcia ma miejsce w innym
otoczeniu, ni¿ to, w którym otrzymywa³o uprzednio wielokrotnie lek w celu wytworzenia sensytyzacji, to czêsto jej skutek siê nie ujawnia, pomimo ¿e jej rozwój
niew¹tpliwie musia³ mieæ miejsce (27, 42). Sensytyzacja ujawnia siê zatem szczególnie w tym otoczeniu i przy udziale tych sygna³ów z niego docieraj¹cych, które
towarzyszy³y uprzedniemu podawaniu leków i zosta³y z nim skojarzone (5).
Liczne dowody dowiadczalne wskazuj¹, ¿e sensytyzacja procesów behawioralnych zwi¹zana jest z procesami neuroadaptacyjnymi zachodz¹cymi w uk³adzie dopaminergicznym mezolimbicznym i mezokorowym (okrelanym czêciej wspólnym
pojêciem uk³adu mezokorowo-limbicznego, mesocorticolimbic system) (35, 43).
Uk³ad ten stanowi g³ówny element tzw. uk³adu nagrody (reward system). Znaczenie uczenia asocjacyjnego, w szczególnoci powi¹zanego ze stopniowym narastaniem (a wiêc sensytyzacj¹) procesu uwalniania dopaminy z neuronów wspomnianego uk³adu, w procesie rozwoju uzale¿nienia podkrela Di Chiara (12, 13).
Fenomen sensytyzacji w mechanizmie uzale¿nienia na plan pierwszy wysuwaj¹,
jak ju¿ wspomniano, Robinson i Berridge (35) w teorii sensytyzacji zachêt.
G³ód narkotykowy
Szczególn¹ rolê w zjawisku nawrotów odgrywa g³ód narkotykowy (craving).
Jest to stan subiektywny indukowany wieloma czynnikami, w szczególnoci stanami negatywnymi powstaj¹cymi w wyniku za¿ywania rodka uzale¿niaj¹cego
(anhedonia, dysforia). Mog¹ one, podobnie jak dzia³ania wzmacniaj¹ce i nagradzaj¹ce, prowadziæ drog¹ asocjacji do tworzenia siê silnych sygna³ów warunkowych (3, 10). Sygna³y te wyzwalaj¹ uczucie g³odu i kompulsyjne reakcje poszukiwania leku. Wa¿nym procesem napêdzaj¹cym te zachowania apetytywne
jest sensytyzacja uk³adów neuronalnych, które zgodnie z koncepcj¹ sensytyzacji
zachêt (incentive sensitization) Robinsona i Berridgea (35) odpowiedzialne
s¹ za po¿¹danie (wanting) nagrody. Narasta zatem, w trakcie rozwoju uzale¿nienia, mechanizm motywacyjny wyzwalaj¹cy reakcje popêdowe nakierowane
na kontakt z nagrod¹, której poszukiwanie (drug seeking) staje siê coraz bardziej
po¿¹dane i kompulsyjne.
Uzale¿nienia a impulsywnoæ
Opisane wy¿ej zjawiska, jakkolwiek niezwykle istotne dla powstania najbardziej
charakterystycznej cechy uzale¿nienia, jakim jest utrata kontroli nad zachowaniami
popêdowymi, nie wyjaniaj¹ jednak w pe³ni natury procesu. Wa¿nym ogniwem,
którego pomijaæ nie mo¿na, jest zaburzenie sfery emocjonalno-ruchowej, jakim
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jest kontrola zachowañ agresywnych i impulsywnych. Nadu¿ywanie i uzale¿nienie od substancji uzale¿niaj¹cych okrela siê, zgodnie z przyjêtymi powszechnie
klasyfikacjami (DSM-IV, Diagnostics and Statistical Manual of mental Disorders)
(4) w kategoriach upoledzenia kontroli zachowañ impulsywnych.
Impulsywnoæ okreliæ mo¿na jako predyspozycjê do gwa³townych, nieplanowanych reakcji na bodce (wewnêtrzne lub zewnêtrzne), niezale¿nie od negatywnych konsekwencji, jakie reakcje te powoduj¹ (14, 15, 25). Wyra¿aæ siê mo¿e
upoledzeniem zdolnoci oczekiwania na spodziewany bodziec, np. o charakterze
atrakcyjnym, nagradzaj¹cym.
Zachowania impulsywne wystêpuj¹ w wielu schorzeniach i zaburzeniach psychicznych, jednak rolê szczególn¹ tych zachowañ podkrelaj¹ badacze w koncepcjach dotycz¹cych takich zjawisk jak samobójstwa oraz uzale¿nienia. Impulsywnoæ mo¿e byæ cech¹ sta³¹, ujawnia siê w zasadzie we wszelkich sytuacjach,
w jakich osoba ni¹ dotkniêta siê znajduje, na ogó³ jednak pojawia siê w warunkach
szczególnych, indukowana przez silne bodce. Mo¿e zatem wi¹zaæ siê z upoledzon¹ zdolnoci¹ adaptacyjn¹, np. w sytuacjach stresowych prowadz¹c do reakcji
niekontrolowanych koñcz¹cych siê prób¹ samobójcz¹ (15).
Jest wiele informacji wskazuj¹cych, ¿e nadu¿ywanie substancji uzale¿niaj¹cych
i rozwój uzale¿nienia wykazuje doæ wyrany zwi¹zek z nasilon¹ agresywnoci¹,
impulsywnoci¹ oraz z zachowaniami samobójczymi (9, 28, 29). Uzale¿nienie
zwiêksza ryzyko samobójstw, co wynikaæ mo¿e zarówno z samego charakteru
dzia³ania narkotyku (np. wspomnianej uprzednio sensytyzacji, obejmuj¹cej sferê
emocjonaln¹ oraz ruchow¹) jak i ze stanów zwi¹zanych z abstynencj¹ i szeroko
rozumianych procesów przewciwstawnych o negatywnym, awersyjnym zabarwieniu (równie¿ omówionych w pierwszej czêci artyku³u).
Badania kliniczne w pe³ni potwierdzaj¹ zwi¹zek miêdzy impulsywnoci¹ i nadu¿ywaniem substancji uzale¿niaj¹cych (10, 25). I tak osoby nadu¿ywaj¹ce tych
substancji wykazuj¹ zwiêkszon¹ impulsywnoæ mierzon¹ ró¿nymi testami wymagaj¹cymi podejmowania decyzji (np. wybór mniejszej, lecz natychmiast oferowanej nagrody, w porównaniu z wiêksz¹, lecz dostêpn¹ z pewnym opónieniem).
Stwierdzono tak¿e, ¿e skuteczne leczenie impulsywnoci wp³ywa z kolei korzystnie na intensywnoæ uzale¿nienia i perspektywy jego terapii (15, 25).
Wielu autorów uwa¿a, ¿e wzmo¿ona impulsywnoæ stanowiæ mo¿e wskanik
ryzyka uzale¿nienia. Trzeba jednak podkreliæ, ¿e przyczynowy zwi¹zek obu tych
stanów patologicznych pozostaje jednak wci¹¿ nie do koñca rozstrzygniêty.
Dyskutuje siê, czy zmiany w impulsywnoci s¹ wynikiem d³ugotrwa³ego nadu¿ywania substancji uzale¿niaj¹cych, czy s¹ raczej zaburzeniem pierwotnym predysponuj¹cym do nadu¿ywania i uzale¿nienia (26). Badania kliniczne wskazuj¹
na wyran¹ korelacjê miêdzy czasem nadu¿ywania narkotyków takich jak kokaina czy amfetamina, a nasilon¹ impulsywnoci¹ badan¹ przy pomocy specjalnych
testów (o których dalej) (17). Przyczyn¹ mog¹ byæ procesy neuroadaptacyjne
rozwijaj¹ce siê w trakcie d³ugotrwa³ego kontaktu z narkotykiem. Omawianie ich
wykracza poza ramy tego artyku³u, generalnie chodziæ mo¿e o zmiany w neuroprzekanictwie serotoninergicznym i dopaminergicznym (6, 10, 26).
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Rola serotoniny
Neurobiologiczne pod³o¿e uzale¿nieñ, podobnie jak zachowañ impulsywnych,
pozostaje wci¹¿ s³abo rozpoznane. Wydaje siê jednak, ¿e wspólnym, w pewnym
przynajmniej stopniu, ogniwem ³¹cz¹cym te dwa zaburzenia a tak¿e rzutuj¹cym
powa¿nie na zachowania samobójcze jest serotonina (5-hydroksytryptamina,
5-HT). Dysfunkcja uk³adu 5-HT jest w literaturze fachowej najczêciej opisywanym zaburzeniem, szczególnie powi¹zanym z impulsywnoci¹, ale równie¿ z zachowaniami samobójczymi i uzale¿nieniami (14, 15, 41). Powi¹zanie dysfunkcji
wspomnianego systemu z nadmiern¹ impulsywnoci¹ potwierdzaj¹ liczne badania
kliniczne. Czêsto stosowanymi metodami s¹ testy sortowania kart (np. Wisconsin
Card Sorting Test (18) lub gry polegaj¹ce np. na ods³anianiu kart z kilku odrêbnych talii w celu zdobycia najwiêkszej liczby punktów (40). Inne, wspomniane
poprzednio metody, stosowane czêsto zarówno w badaniach na zwierzêtach, jak
i w badaniach klinicznych, polegaj¹ na mo¿liwoci zdobycia wiêkszej nagrody
po up³ywnie pewnego czasu od jej zasygnalizowania, alternatyw¹ jest natomiast
mo¿liwoæ uzyskania nagrody mniejszej, lecz w czasie krótszym lub natychmiast
(two-choice procedure). Przy u¿yciu tej procedury wykazano np., ¿e osoby nadu¿ywaj¹ce alkoholu lub innych substancji uzale¿niaj¹cych, podobnie jak osoby
oskar¿one o stosowanie przemocy, a tak¿e osoby z zaburzeniami osobowoci typu
borderline personality disorders  preferuj¹ szybki, impulsywny wybór nagrody
o mniejszym walorze (2, 9, 14).
Badania laboratoryjne na zwierzêtach, w szczególnoci przy u¿yciu instrumentalnego samopodawania leków (operant drug self-administration), w której zwierzêta (np. szczury) musz¹ wykonaæ okrelon¹ reakcjê (np. naciniêcie dwigni),
aby otrzymaæ dawkê narkotyku, wskazuj¹ na istotn¹ rolê 5-HT w procesach motywacyjnych prowadz¹cych do wytworzenia siê kompulsyjnego poszukiwania
leku. I tak, rodki nasilaj¹ce przekanictwo serotoninergiczne (np. inhibitory
wychwytu 5-HT) lub prekursorzy 5-HT (tryptofan, 5-hydroksytryptofan) zmniejszaj¹ samopodawanie substancji uzale¿niaj¹cych (morfiny, kokainy, alkoholu).
Z kolei rodki obni¿aj¹ce poziom 5-HT w mózgu, takie jak inhibitor syntezy
5-HT, p-chlorofenylo-alanina lub neurotoksyna uszkadzaj¹ca neurony syntetyzuj¹ce ten neuroprzekanik, 5,7-dihydroksy-tryptamina (5,7-DHT), mog¹ nasilaæ
samopodawanie ró¿nych substancji uzale¿niaj¹cych (10, 21, 22, 30, 31). Wiele
informacji przemawia równie¿ za tym, ¿e nadu¿ywanie i uzale¿nienie od alkoholu
mo¿e mieæ zwi¹zek z upoledzeniem funkcji uk³adu 5-HT (11, 39). Generalnie,
wzrost motywacji do przyjmowania rodków uzale¿niaj¹cych i ryzyko powstania
uzale¿nienia wzrastaj¹ w sytuacji, gdy neurotransmisja w uk³adzie 5-HT ulega
os³abieniu. Wydaje siê, ¿e jednym z mechanizmów tego zjawiska jest zmiana
w regulacji procesów emocjonalnych i zachowañ impulsywnych.
Badania biochemiczne p³ynów ustrojowych pacjentów chorych na depresjê,
jak równie¿ d³ugotrwale nadu¿ywaj¹cych alkoholu, wskazuj¹, ¿e impulsywne
zachowania brutalne oraz samobójcze zwi¹zane s¹ z deficytem serotoniny, a czêsto
równie¿ amin katecholowych (dopaminy i noradrenaliny). Nale¿y podkreliæ,
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¿e wymienione uk³ady neuroprzekanikowe s¹ ze sob¹ powi¹zane tak, ¿e zmiany
w jednym poci¹gaj¹ za sob¹ zmiany w innych systemach (1).
Znaczenie szczególne wydaje siê mieæ przekanictwo serotoninergiczne w korze
przedczo³owej. Badania laboratoryjne na zwierzêtach wskazuj¹, ¿e upoledzenie
tego procesu mo¿e byæ zwi¹zane ze wzmo¿on¹ impulsywnoci¹ (w testach wyboru
nagrody) i objawami ogólnego odhamowania (26). Szczególne znaczenie maj¹
nowsze badania, w których stosowane s¹ specjalne techniki obrazowania, pozwalaj¹ce na ocenê funkcjonowania i metabolizmu neuroprzekaników in vivo. Na
uwagê zas³uguje wykrycie przy pomocy tomografii emisyjnej fotonowej (SPECT)
spadku liczby receptorów serotoninergicznych 5-HT2A w korze czo³owej u pacjentów, którzy targnêli siê na ¿ycie (6).
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