
VII. STRESZCZENIE 

 

U podstaw rozwoju chorób neurodegeneracyjnych leży nieodwracalne 

uszkodzenie, a w konsekwencji przyspieszona śmierć komórek nerwowych. 

Przykładem choroby związanej z neurodegeneracją neuronów cholinergicznych jest 

AD. Patomechanizm tego schorzenia obejmuje takie procesy jak: ekscytotoksyczność, 

deficyt energetyczny, stres oksydacyjny oraz reakcje zapalne (Zabłocka, 2006).  

W przebiegu AD dochodzi do degeneracji neuronów cholinergicznych, co prowadzi 

do obniżenia stężenia ACh. Efektem tych zmian jest osłabienie transmisji 

cholinergicznej, która skutkuje powstaniem typowych objawów tej choroby (Wang  

i wsp., 2008). 

Zasadniczym symptomem AD są dysfunkcje dotyczące procesu formowania 

się szlaków pamięciowych, jednakże obserwuje się również nie mniej istotne 

zaburzenia dotyczące sfery emocjonalnej tj. lęk, depresja, psychoza, pojawiające się 

często w konsekwencji deficytów pamięciowych (Zlatar i wsp., 2018).  

Farmakoterapia AD koncentruje się przede wszystkim na łagodzeniu zaburzeń 

pamięci i stosuje się w tym celu dwie strategie: cholinergiczną i glutaminianergiczną 

(Brenner i Stevens, 2010). Spadek stężenia neuroprzekaźnika kluczowego dla 

procesów kognitywnych – ACh, nadal pozostaje podstawowym punktem uchwytu 

objawowego leczenia AD (strategia cholinergiczna). W celu podtrzymania funkcji 

układu cholinergicznego i zwiększenia poziomu ACh stosuje się IAChE  (Sobów, 

2010). Indukowany przez IAChE wzrost stężenia ACh, nie tylko sprzyja poprawie 

funkcji kognitywnych, ale także hamuje powstawanie neurotoksycznego βA 

(Vetulani, 2010). Terapia ta niestety nie reguluje stanu emocjonalnego pacjenta, a więc 

nie łagodzi objawów dotyczących sfery emocjonalnej, często występujących  

w przebiegu AD (Zubenko, 2000). Dodatkowo wiele IAChE, poprzez zwiększanie 

poziomu ACh w OUN, powoduje również depresję u pacjenta, jako efekt uboczny 

terapii zasadniczej AD (Zlatar i wsp., 2018). Uzasadnione jest zatem dokładne 

poznanie mechanizmów warunkujących rozwój AD, a tym samym odpowiedzialnych 

za objawy tej choroby, aby w przyszłości móc poszukiwać nowych strategii, które 

miałyby potencjalne zastosowanie w modulacji przebiegu AD.  

Duże nadzieje w kontekście leczenia i kontroli objawów AD wiązane są z ECS. 

ECS poprzez receptory CB, rozmieszczone zarówno w OUN, jak i na obwodzie, 

odgrywa bardzo istotną rolę w procesach związanych z emocjami i pamięcią. 



Obecnie problem AD dotyka coraz szerszej grupy osób. Biorąc pod uwagę 

zasadniczą rolę układu cholinergicznego w patogenezie AD, a także wspomniany 

powyżej istotny wpływ ECS na procesy kognitywne oraz zaburzenia lękowe, które  

w przebiegu AD są zaburzone, niezwykle ważne wydaje się uchwycenie wzajemnych 

interakcji pomiędzy tymi układami neuroprzekaźników. Mechanizmy dotyczące 

zależności pomiędzy układami cholinergicznym i ECS, w kontekście AD, nie zostały 

jeszcze wystarczająco poznane.  

Celem prezentowanej pracy, było określenie interakcji pomiędzy ECS,  

a układem cholinergicznym, którego dysfunkcja, jak już wcześniej wspomniano, 

posiada kluczowe znaczenie w patomechanizmie AD.  

W prezentowanej pracy dokonano oceny wpływu związków modulujących 

bezpośrednio (oleamid - agonista receptorów CB1, AM 251 - antagonista receptorów 

CB1, WIN 55,212-2 - agonista CB1/CB2, JWH 133 - agonista receptorów CB2, AM 

630 - antagonista receptorów CB2) i pośrednio (URB 597 - inhibitor enzymu 

rozkładającego AEA - FAAH, JZL 184 - inhibitor enzymu rozkładającego 2-AG - 

MAGL) funkcje ECS, na procesy kognitywne i zachowania lękowe u myszy. Starano 

się również ocenić interakcje pomiędzy ECS i układem cholinergicznym  

w kontekście powyższych procesów.  

Do oceny procesów kognitywnych użyto testu PA, natomiast do oceny 

zachowań lękowych użyto testu EPM.  

W pierwszej części pracy oceniono wpływ jednorazowego podania 

substancji modulujących działanie ECS w sposób bezpośredni i pośredni, na 

procesy akwizycji i konsolidacji pamięci w teście PA u myszy. Ponadto, aby 

określić interakcje pomiędzy ECS a układem cholinergicznym, przebadano wpływ 

jednorazowego podania w/w substancji, na procesy kognitywne, modyfikowane 

iniekcją ligandów układu cholinergicznego: nikotyną i skopolaminą. Nikotyna  

i skopolamina zostały użyte w dawkach efektywnych, a nikotyna dodatkowo w dawce 

podprogowej w teście PA u myszy.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że selektywna 

stymulacja receptorów CB1 oraz nieselektywna stymulacja receptorów CB 

(CB1/CB2), a także zahamowanie aktywności enzymu FAAH, prowadzi do 

zaburzenia procesów pamięciowych. Z kolei blokada receptorów CB1 i CB2 oraz 

stymulacja receptorów CB2 wywołują efekty prokognitywne. 



W toku doświadczeń, zgodnie z dostępnymi danymi literaturowymi, 

potwierdzono również wpływ nikotyny i skopolaminy na pamięć: jednorazowa 

iniekcja nikotyny działała prokognitywnie, natomiast jednorazowa iniekcja 

skopolaminy wykazywała działanie amnestyczne. 

Następnie wykazano, że łączne podanie nieefektywnej dawki nikotyny oraz 

nieefektywnej dawki agonisty receptorów CB1 prowadzi do osłabienia formowania 

się szlaków pamięciowych. Natomiast łączne podanie nieefektywnej dawki nikotyny 

oraz nieefektywnej dawki agonisty receptorów CB2, a także antagonisty receptorów 

CB2 lub inhibitora enzymu rozkładającego 2-AG (inhibitora MAGL) powoduje 

istotną poprawę efektów kognitywnych u myszy w teście PA. 

Celem kolejnych doświadczeń była ocena wpływu substancji modulujących 

bezpośrednio i pośrednio działanie ECS na efekty prokognitywne indukowane 

nikotyną lub efekty amnestyczne indukowane skopolaminą, w teście PA u myszy.  

Modulacja bezpośrednia ECS przez pobudzenie receptorów CB1 oraz 

pośrednia, poprzez blokadę rozkładu endokannabinoidów, wywołana zahamowaniem 

enzymu MAGL, skutkuje osłabieniem prokognitywnych efektów wywołanych 

nikotyną. Natomiast w przypadku skopolaminy, działanie amnestyczne zostało 

osłabione zarówno poprzez modulację bezpośrednią (blokadę receptorów CB1 oraz 

zarówno pobudzenie, jak i blokadę receptorów CB2), jak i pośrednią (w wyniku 

zahamowania aktywności enzymu FAAH). 

 

Z kolei w drugiej części pracy dokonano oceny zachowań lękowych  

w teście EPM u myszy. 

Najpierw oceniono wpływ ligandów receptorów CB oraz inhibitorów FAAH  

i MAGL na zachowania lękowe.  

Stwierdzono, że ligandy zarówno receptorów CB1, jak i CB2 wykazują 

działanie anksjogenne. Wyjątkiem jest nieselektywny agonista receptorów CB1/CB2, 

który wykazuje działanie anksjolityczne. Substancje modulujące działanie ECS  

w sposób pośredni (inhibitor enzymu rozkładającego AEA – inhibitor FAAH oraz 

inhibitor enzymu rozkładającego 2-AG – inhibitor MAGL), nie wykazują wpływu na 

zachowania związane z lękiem. 

 



Kolejne doświadczenia miały na celu ocenę bezpośredniego i pośredniego 

zaangażowania ECS w zachowania lękowe indukowane ligandami układu 

cholinergicznego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono, że zarówno nikotyna, 

jak i skopolamina podane jednorazowo, wykazują działanie anksjogenne.  

Bezpośrednia modulacja funkcjonowania ECS (poprzez stymulację 

receptorów CB1) oraz modulacja pośrednia (w wyniku zahamowania działania 

enzymów rozkładających endokannabinoidy – inhibitory FAAH i MAGL), skutkuje 

osłabieniem efektów anksjogennych indukowanych nikotyną. 

Z kolei bezpośredni wpływ na ECS (poprzez stymulację receptorów CB1, 

CB1/CB2 oraz blokadę receptorów CB2), a także pośrednia modulacja ECS (poprzez 

zahamowanie rozkładu endokannabinoidów, wywołane zablokowaniem enzymu 

MAGL), prowadzi do osłabienia efektów anksjogennych indukowanych skopolaminą.  

 

Przedstawione wyniki nowatorskich doświadczeń, pozwalają na poszerzenie 

wiedzy na temat mechanizmów leżących u podstaw procesów związanych  

z zapamiętywaniem informacji oraz emocjami. Pozwalają także na głębszą ocenę 

interakcji układów ECS oraz cholinergicznego, co może być pomocne we właściwym 

doborze farmakoterapii AD. Niezwykle istotnym aspektem leczenia AD jest 

kontrolowanie stanów lękowych, które towarzyszą zaburzeniom kognitywnym. Stan 

emocjonalny pacjenta znacząco wpływa na cały przebieg leczenia, a modulacja 

zachowań lękowych, które współtowarzyszą zaburzeniom pamięci, może przyczynić 

się do poprawy skuteczności terapii, dlatego też zasadnicze wydaje się poszukiwanie 

nowych dróg leczenia zarówno zaburzeń związanych z pamięcią, jak i emocjonalnych, 

w przebiegu AD.  

Na podstawie prezentowanych wyników można sugerować, że nie tylko 

związki modulujące funkcjonowanie ECS bezpośrednio, lecz także substancje 

wpływające na jego działanie w sposób pośredni, mogą dostarczyć w przyszłości 

nowych, obiecujących perspektyw dla rozwoju skuteczniejszych kierunków 

farmakoterapii AD. 

 


