
Streszczenie 
 

 Uzależnienie lekowe to chroniczna, nawracająca choroba OUN rozwijająca się na skutek 

przewlekłego stosowania substancji uzależniających. Prowadzi do stałego zwiększania 

przyjmowanych dawek przez osobę uzależnioną potęgując rozwój choroby. Obecnie, pomimo wielu 

prowadzonych badań naukowych na całym świecie, nie odkryto skutecznej farmakoterapii 

uzależnień bądź substancji, które byłyby stosowane prewencyjnie. Ważną substancją o silnym 

działaniu uzależniającym jest morfina, która jest skuteczna w zwalczaniu bólu. Jej zastosowanie 

kliniczne jest ograniczone ze względu na ryzyko rozwoju tolerancji i uzależnienia. Dokładne 

poznanie mechanizmów leżących u podłoża uzależnienia może przyczynić się do opracowania 

nowych rozwiązań terapeutycznych o większej skuteczności i mniejszej ilości działań 

niepożądanych.  

 W działaniu substancji uzależniających kluczową rolę odgrywa wydzielana w układzie 

mezolimbicznym dopamina dająca uczucie euforii i przyjemności. Układ mezolimbiczny stanowią 

neurony dopaminergiczne biegnące z VTA do jądra półleżącego, do których docierają sygnały  

z innych struktur mózgu. Ta integracja wielu obszarów mózgu z układem mezolimbicznym sprawia, 

że wskutek przewlekłego podawania substancji uzależniających dochodzi do deregulacji OUN  

i pojawienia się u osób uzależnionych licznych zaburzeń, m.in. zachowań lękowych, depresyjnych, 

zaburzeń pamięci czy zmniejszenia zdolności poznawczych. Układ mezolimbiczny podlega modulacji 

innych układów neuroprzekaźnikowych, np. serotoninergicznego i noradrenergicznego. Na 

aktywność układu mezolimbicznego wpływają także inne endogenne substancje posiadające 

właściwości neuromodulujące, na przykład niedawno poznany peptyd GLP-1. 

 Obecnie wiadomo, iż peptyd GLP-1, który, oprócz tego, że reguluje funkcjonowanie układu 

pokarmowego, zmniejsza również działanie nagradzające pokarmu na skutek stymulacji 

receptorów dla peptydu GLP-1 zlokalizowanych w układzie mezolimbicznym, a także istotnie 

wpływa na procesy pamięci i emocje. Takie plejotropowe działanie peptydu GLP-1 jest możliwe 

prawdopodobnie dzięki istnieniu interakcji w mózgu, które nie są w pełni poznane. 

 Dlatego celem niniejszej dysertacji było zbadanie wpływu substancji modulującej 

aktywność peptydu GLP-1, inhibitora DPP-IV, na uzależnienie od morfiny u zwierząt 

doświadczalnych. 

 Jako substancję narzędziową, zwiększającą aktywność peptydu GLP-1, wybrano selektywny 

inhibitor enzymu DPP-IV – linagliptynę. Przeprowadzono eksperymenty behawioralne z użyciem 

różnych zwierząt doświadczalnych, tj. ryby danio pręgowany (Zebrafish, Danio rerio), myszy (stado 

Swiss) i szczury (stado Wistar). Przeprowadzono także badania neurochemiczne i molekularne.  

 W badaniach behawioralnych oceniano rolę linagliptyny w uzależnieniu psychicznym  

i fizycznym od morfiny. Najpierw przeprowadzono test aktywności lokomotorycznej u ryb Danio 

pręgowany poddanych działaniu morfiny. Następnie oceniano wpływ linagliptyny na działanie 

nagradzające morfiny w teście CPP u szczurów. U myszy i szczurów obserwowano intensywność 

morfinowych objawów odstawiennych (liczba wyskoków) indukowanych naloksonem. Badano 

także rolę linagliptyny w tolerancji na działanie antynocyceptywne morfiny u myszy w teście gorącej 

płytki. Na podstawie badań wykazano, że linagliptyna zmniejszyła nasilenie objawów 

odstawiennych we wszystkich modelach doświadczalnych. Ponadto udokumentowano, iż 

linagliptyna miała hamujący wpływ na działanie nagradzające morfiny w teście CPP u szczurów oraz 

zmniejszała tolerancję na działanie antynocyceptywne morfiny w teście gorącej płytki u myszy. 



 Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie eksperymentów mających na celu ocenić 

wpływ linagliptyny na zachowanie myszy pojawiające się w wyniku krótkotrwałego i długotrwałego 

odstawienia morfiny. W niniejszych eksperymentach oceniano aktywność lokomotoryczną 

zwierząt, działanie antynocyceptywne morfiny, zachowania lękowe i depresyjne gryzoni, a także 

procesy uczenia się i pamięci. W niniejszych doświadczeniach zaobserwowano, iż linagliptyna 

zredukowała nasilone zachowania lękowe, depresyjne, zaburzenia związane z krótkotrwałym 

zapamietywaniem i zaburzenia pamięci przestrzennej wywołane odstawieniem morfiny. 

 Następnym etapem niniejszej dysertacji było przeprowadzenie badań neurochemicznych  

i molekularnych. W badaniach neurochemicznych oceniano stężenie neuroprzekaźników 

(dopamina, serotonina, noradrenalina) i ich metabolitów w prążkowiu i hipokampie metodą HPLC. 

W badaniach molekularnych analizowano ekspresję mRNA receptora D1 i D2, 5-HT1A i 5-HT2A oraz 

α1A i α2A w wyżej wymienionych strukturach mózgu metodą RQ-PCR. W badaniach 

neurochemicznych wykazano, że linagliptyna różnorodnie wpłynęła na stężenie dopaminy, 

serotoniny, noradrenaliny i ich metabolitów w badanych strukturach mózgu oraz zmieniała 

przekaźnictwo dopaminergiczne, serotoninergiczne i noradrenergiczne u zwierząt, u których 

obserwowano objawy odstawienne. W badaniach molekularnych obserwowano zróżnicowane 

zmiany w ekspresji mRNA badanych receptorów pod wpływem zastosowanego inhibitora DPP-IV – 

linagliptyny. 

 W zaprezentowanych w niniejszej dysertacji eksperymentach wykazano, że linagliptyna, 

prawdopodobnie poprzez jej pośredni wpływ na aktywność peptydu GLP-1, odgrywa ważną rolę  

w działaniu uzależniającym morfiny. Niniejsze eksperymenty wpisują się w aktualne kierunki badań 

nad uzależnieniami wskazując również nowy nurt farmakoterapii uzależnień lekowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


