
1. STRESZCZENIE 

 

Glikokortykosteroidy (GCs) należą do grupy hormonów steroidowych syntetyzowanych 

przez korę nadnerczy. Hormony te, wpływając na metabolizm białek, węglowodanów i 

tłuszczów, regulują wiele procesów metabolicznych i są niezbędne dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Glikokortykosteroidy, dzięki swoim szeroko spektralnym 

właściwościom przeciwzapalnym i immunosupresyjnym, znajdują również zastosowanie w 

leczeniu wielu chorób o podłożu zapalnym czy autoimmunologicznym. Mimo, że terapia 

glikokortykosteroidami ograniczona jest poprzez liczne działania niepożądane, takie jak 

hiperglikemia, zaburzenia elektrolitowe, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia czy 

insulinoooporność, to nadal odgrywają one istotną rolę w praktyce klinicznej i są one 

przedmiotem badań doświadczalnych i klinicznych.  

Sekrecja glikokortykosteroidów kontrolowana jest przez oś podwzgórze – przysadka – 

nadnercza na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Aktywacja tej osi prowadzi do sekrecji 

kortykoliberyny (CRH), która zwiększa ekspresję proopiomelanokortyny (POMC) i stymuluje 

wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego (ACTH), co w efekcie końcowym skutkuje 

wzrostem wydzielanie glikokortykosteroidów z warstwy pasmowatej kory nadnerczy. W 

regulacji funkcjonowania osi podwzgórze – przysadka – nadnercza biorą udział także wyższe 

struktury ośrodkowego układu nerwowego, takie jak układ limbiczny czy hipokamp. 

Mechanizm działania glikokortykosteroidów jest złożony i nie do końca poznany. Na poziomie 

komórkowym, hormony te wywierają swój efekt za pośrednictwem dwóch podstawowych 

mechanizmów działania – genomowego i niegenomowego. Glikokortykosteroidy, wiążąc się z 

receptorami glikokortykosteroidowymi (GR) oraz mineralokortykosteroidowymi (MR), 

regulują transkrypcję wielu genów kodujących mediatory procesu zapalnego. Receptory te 

występują szczególnie licznie w układzie limbicznym – hipokampie, jądrze migdałowaty oraz 

korze przedczołowej. Niegenomowy mechanizm działania glikokortykosteroidów obejmuje 

wpływ na kanały jonowe i przepuszczalność błon komórkowych i odbywa się za 

pośrednictwem wtórnych przekaźników. Glikokortykosteroidy wpływają na funkcjonowanie 

ośrodkowego układu nerwowego również poprzez interakcje między licznymi 

neuroprzekaźnikami, takimi jak serotonina, noradrenalina, dopamina, kwas γ-aminomasłowy 

czy neuropepty Y.  

Deksametazon, syntetyczny analog glikokortykosteroidów, różni się od endogennych 

glikokortykosteroidów między innymi, większym powinowactwem do receptora 

glikokortykosteroidowego (GR), brakiem wiązania się z globuliną CBG i dłuższym okresem 



półtrwania (3,5h). Deksametazon, podobnie jaki pozostałe glikokortykosteroidy, jest 

związkiem lipofilnym i łatwo przenika do ośrodkowego układu nerwowego, a w regulacji tego 

transportu bierze udział P-glikoproteina (P-gp).  

Glikokortykosteroidy są nadrzędnymi hormonami warunkującymi reakcję organizmu na 

czynniki stresogenne. W ostatnim czasie wykazano związek pomiędzy zwiększonym 

narażeniem na czynniki stresogenne a rozwojem i nasileniem chorób neurodegeneracyjnych, 

takich jak sporadyczna postać choroby Alzheimer ’a, depresja czy zespół stresu pourazowego 

(PTSD). Zaobserwowano, że przewlekła ekspozycja na podwyższone stężenie 

glikokortykosteroidów prowadzi do powstania zmian neurodegeneracyjnych w obrębie 

ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności w układzie limbicznym i hipokampie – 

struktur odpowiedzialnych za regulacje funkcji kognitywnych, behawioralnych oraz 

pamięciowych. Zmiany te obejmują zmniejszenie objętości i atrofię obszarów CA1 i CA3 

hipokampa, kory przedczołowej oraz prążkowia, atrofię dendrytów oraz upośledzenie 

neurogenezy. Ponadto, wykazano, że procesom zachodzącym pod wpływem 

glikokortykosteroidów w ośrodkowym układzie nerwowym towarzyszy zmniejszona ekspresja 

czynnika neurotroficznego BDNF w odpowiednich rejonach mózgu. Podobne zmiany 

strukturalne i funkcjonalne w ośrodkowym układzie nerwowym obserwowano pod wpływem 

deksametazonu.  

Liczne badania dotyczące udziału aminokwasów pobudzających w mechanizmie 

neurodegeneracyjnego działania glikokortykosteroidów, sugerują udział aminokwasów 

pobudzających w rozwoju tych zaburzeń. Nadmierna aktywacja receptorów 

glutaminergicznych prowadzi do wzrostu stężenia wapnia wewnątrzkomórkowego, co indukuje 

rozwój procesów uszkadzających neurony ośrodkowego układu nerwowego. Badania ostatnich 

lat dostarczyły wiele dowodów na neuroprotekcyjne działanie antagonistów aminokwasów 

pobudzających.  

Celem aktualnych badań była ocena perampanelu – niekompetycyjnego antagonisty 

receptora AMPA (kwasu α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego) – w 

zwierzęcym modelu nuerotoksyczności wywołanej 14-dniowym stosowaniem deksametazonu 

w dawce 16 mg/kg/dobę u myszy. Perampanel podawano w trzech różnych dawkach – 2, 4 oraz 

8 mg/kg/dobę, oceniając ich działanie przy użyciu testów behawioralnych: koordynacji 

ruchowej - test „komina”, aktywności lokomotorycznej oraz pamięci – test „biernego 

unikania”. Ponadto, monitorowano masę ciała i śmiertelność badanych zwierząt. Dodatkowo, 

wykonano badania histomorfologiczne i immunohistochemiczne w rejonie CA3 hipokampa 



mózgu myszy oraz zbadano stężenie mózgowego czynnika neurotroficznego-BDNF (Brain-

Derived Neurotrophic Factor) w osoczu myszy. 

Wyniki badań wykazały, że deksametazon stosowany w dawce 16 mg/kg/dobę przez 14 

dni powodował znaczną redukcję masy ciała myszy, a także powodował zaburzenia 

koordynacji ruchowej myszy w teście „komina”, zmniejszał ich aktywność lokomotoryczną 

oraz upośledzał pamięć w teście „biernego unikania”, nie powodując przy tym śmiertelności 

zwierząt. Jednocześnie uszkadzał on neurony, powodując obrzęk międzykomórkowy z 

wytworzeniem wakuoli oraz obkurczenie perikarionów, w obrębie regionu CA3 hipokampa, a 

także zmniejszał aktywność proliferacyjną tego regionu, badaną z wykorzystaniem odczynu 

immunohistochemicznego na PCNA. Dodatkowo, w przeprowadzonym teście ELISA 

deksametazon wykazywał istotne zmniejszenie stężenia czynnika BDNF w osoczu myszy 

poddanych działaniu deksametazonu. 

Perampanel, we wszystkich zastosowanych dawkach (2, 4, 8 mg/kg/dobę), nie 

powodował śmiertelności, ani nie wpływał znacząco na wahania masy ciała badanych zwierząt. 

Lek ten nasilał natomiast redukcję masy ciała spowodowaną podaniem deksametazonu, 

jednakże ubytek ten był istotny statystycznie w przypadku dawki 2 i 8 mg/kg/dobę. Perampanel, 

jedynie w dawce wyższej tj.  8 mg/kg/dobę, wykazywał właściwości protekcyjne zarówno 

wobec zaburzonych parametrów behawioralnych (koordynacja ruchowa, aktywność 

lokomotoryczna, pamięć długotrwała), jak również nasilał aktywność proliferacyjną komórek 

piramidowych pola CA3 hipokampa, zapobiegając uszkodzeniom neuronalnym w mózgu 

myszy poddanych działaniu deksametazonu. Ponadto, peramapanel normalizował obniżone 

stosowaniem deksametazonu, stężenie mózgowego czynnika troficznego w osoczu (BDNF). 

Obecne badania, wskazujące na protekcyjną rolę  perampanelu, antagonisty receptora 

AMPA, potwierdzają udział aminokwasów pobudzających w mechanizmie neurotoksyczności 

glikokortykosteroidów. Perampanel, stosowany w dawce wyższej 8 mg/kg/dobę, może być 

użyteczny w prowadzeniu bezpiecznej terapii glikokortykosterydami.  

 


