
1. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Depresja należy do najczęściej diagnozowanych zaburzeń nastroju. Jest ona 

chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się okresami nawrotów i remisji. Prowadzi 

ona do wycofania pacjenta z funkcjonowania w społeczeństwie oraz w istotny sposób 

wpływa na jakość jego życia. Patogeneza zaburzeń depresyjnych jest wieloczynnikowa. 

Istnieje wiele dobrze udokumentowanych teorii dotyczących jej patomechanizmu, 

jednak naukowcy nie ustają w poszukiwaniu czynników, które mogą być zaangażowane 

w ich rozwój, a tym samym mogą stanowić punkt uchwytu dla nowych leków 

przeciwdepresyjnych.  

Wyniki licznych badań, zarówno przedklinicznych, jak i klinicznych, 

prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat wykazały, że zaburzenia przekaźnictwa 

glutaminergicznego oraz adenozynowego mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju 

zaburzeń depresyjnych, a substancje, które modyfikują aktywność receptorów 

glutaminergicznych NMDA oraz adenozynowych A1 i A2a mogą stać się skutecznymi 

lekami hamującymi ich powstawanie i/lub łagodzącymi objawy depresji. Co więcej,  

w licznych pracach potwierdzone zostało działanie przeciwdepresyjne ligandów 

receptora NMDA, jak również nieselektywnych, jak i selektywnych antagonistów 

receptorów adenozynowych A1 i A2a. Brak jest natomiast doniesień naukowych,  

w których przeprowadzono ocenę synergizmu działania przeciwdepresyjnego tych 

substancji. W związku z tym, w prezentowanej pracy zaplanowano badania mające  

na celu ocenę wpływu selektywnych antagonistów receptorów adenozynowych A1 

(DPCPX) oraz A2a (istradefyliny) na aktywność przeciwdepresyjną wybranych 

ligandów receptora NMDA. 

Badania zostały podzielone na trzy grupy: (1) badania behawioralne – test 

wymuszonego pływania (FST) oraz test na aktywność lokomotoryczną; (2) badania 

biochemiczne – oznaczenie poziomu BDNF w surowicy krwi myszy; (3) badania 

molekularne – oznaczenie ekspresji genów Adora1, Slc6a15 oraz Comt w korze 

mózgowej myszy. Wszystkie badane substancje podawano myszom jednorazowo  

w dawkach subterapeutycznych w odpowiednim czasie przed wykonaniem FST i testu 

na aktywność lokomotoryczną, tj. DPCPX – 1 mg/kg (i.p.), istradefylina – 0,5 mg/kg 

(p.o.), L–701,324 – 1 mg/kg (i.p.), MK–801 – 0,5 mg/kg (i.p.), CGP 37849 – 0,3 mg/kg 

(i.p.), ᴅ–cykloseryna – 2,5 mg/kg (i.p.), Mg
2+

 – 10 mg/kg (i.p.) i Zn
2+

 – 2,5 mg/kg (i.p.). 



W celu pobrania materiału biologicznego (krew i kora mózgowa) do badań 

biochemicznych i molekularnych, zwierzęta zostały zdekapitowane w odpowiednim 

czasie po injekcji badanych substancji. W surowicy krwi myszy przeprowadzono 

oznaczenie poziomu BDNF metodą immunoenzymatyczną, natomiast w korze 

mózgowej oznaczenie względnej ekspresji genów Adora1, Comt oraz Slc6a15 metodą 

Real–Time PCR. Otrzymane wyniki przeanalizowano w programie GraphPad Prism  

z wykorzystaniem two–way ANOVA i testu post hoc Bonferroni’ego uznając różnice 

między otrzymanymi wynikami za istotne statystycznie, gdy p<0,05. 

Na podstawie otrzymanych wyników wykazano, że terapia łączona  

z zastosowaniem subterapeutycznej dawki selektywnego antagonisty receptorów 

adenozynowych A1 – DPCPX, i subterapeutycznej dawki wybranych ligandów 

modulujących aktywność receptora NMDA, tj. L–701,324, MK–801, CGP 37849, 

Mg
2+

, ale nie ᴅ–cykloseryny i Zn
2+

, skutkuje skróceniem czasu trwania bezruchu myszy 

w teście FST, co wskazuje na potencjalny efekt przeciwdepresyjny takich połączeń.  

Z kolei, łączne podanie subterapeutycznej dawki selektywnego antagonisty  

receptorów adenozynowych A2a – istradefyliny, z subterapeutyczną dawką każdego  

z zastosowanych ligandów receptora NMDA, powoduje skróceniem czasu trwania 

bezruchu zwierząt w FST, co wskazuje na działanie przeciwdepresyjne zastosowanych 

w badaniu schematów leczenia skojarzonego. Dodatkowo, porównując uzyskane w FST 

wyniki, stwierdzono, że efekt przeciwdepresyjny u myszy jest silniejszy po 

zastosowaniu istradefyliny i ligandów receptora NMDA niż po zastosowaniu takich 

samych połączeń z DPCPX. Odnotowane skrócenie czasu trwania bezruchu w FST  

w żadnym przypadku nie było skorelowane z nasileniem spontanicznej aktywności 

lokomotorycznej zwierząt laboratoryjnych, dlatego uznano, że otrzymane w FST wyniki 

nie są fałszywie pozytywne. Działanie przeciwdepresyjne zaobserwowane w teście 

behawioralnym będące wynikiem terapii skojarzonej selektywnym antagonistą 

receptora A1 lub A2a i liganda receptora NMDA wskazuje na istnienie interakcji 

pomiędzy układem adenozynowym a układem glutaminergicznym. 

W związku z otrzymanymi wynikami testów behawioralnych, wyniki badań 

biochemicznych i molekularnych są zaskakujące i niejednoznaczne. Zmiany  

w poziomie BDNF we krwi i ekspresji genów Adora1, Comt i Slc6a15 w korze 

mózgowej myszy nie w każdym przypadku zastosowanego leczenia są zbieżne  

z wynikami badań behawioralnych. Być może przyczyną zaobserwowanych różnic są 



złożone mechanizmy interakcji między układem adenozynowym i glutaminergicznym. 

W związku z tym, aby potwierdzić i zrozumieć odnotowane zmiany na poziomie 

biochemicznym i molekularnym, potrzebne jest zaplanowanie i przeprowadzenie 

dalszych badań, które pozwolą ocenić wpływ testowanych związków i ich połączeń  

na badane parametry w surowicy i korze mózgowej zwierząt poddanych przewlekłej 

terapii z ich zastosowaniem. 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych badań można wskazać, że między 

układem adenozynowym a układem glutaminergicznym istnieje współzależność, która 

odpowiedzialna jest za obserwowany u zwierząt laboratoryjnych efekt 

przeciwdepresyjny. Jednak wyniki badań biochemicznych i molekularnych mające  

za zadanie wskazać prawdopodobny mechanizm tego efektu, nie w pełni go tłumaczą, 

dlatego konieczne jest zaplanowanie i przeprowadzenie kolejnych testów, które 

umożliwią potwierdzenie i/lub wyjaśnienie zachodzących zmian w zachowaniu gryzoni. 

Prawdopodobne jest, że terapia skojarzona z zastosowaniem selektywnego antagonisty 

receptorów adenozynowych A1 lub A2a i liganda receptora NMDA może stać się  

w przyszłości nową skuteczniejszą i bezpieczniejszą strategią terapii pacjentów  

z depresją. Należy jednak pamiętać, że otrzymane w niniejszej pracy wyniki nie mogą 

bezpośrednio zostać przełożone na praktykę kliniczną, natomiast mogą stanowić 

inspirację do podjęcia dalszych badań na temat roli interakcji układu adenozynowego  

i glutaminergicznego w patogenezie i terapii zaburzeń depresyjnych. 

 



   

 

 


