
  

1.1 Streszczenie  
 

Ekspozycja płodu na etanol prowadzi do szeregu złożonych zaburzeń i wad 

wrodzonych u dzieci, określanych jako Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) czy Spektrum 

Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), których objawy są widoczne również w wieku 

dorosłym. Termin FASD nie jest objęty międzynarodową klasyfikacją chorób i jest pojęciem 

„parasolowym” obejmującym wiele różnych zaburzeń u dzieci, będących konsekwencją 

spożywania alkoholu przez matkę w czasie cięży. FAS to jeden z kluczowych zespołów w 

obrębie FASD, o ściśle określonych cechach klinicznych i znacznie poważniejszych skutkach. 

W niniejszej rozprawie doktorskiej przedstawionej jako cykl publikacji, posługiwano się 

terminem FASD, ze względu brak możliwości jednoznacznego określenia FAS u szczurów, 

którego jednym z kryteriów diagnostycznych są malformacje w obrębie twarzoczaszki, 

niemożliwe do stwierdzenia u gryzoni. Zaburzenia charakterystyczne zarówno dla FAS, jak i 

FASD mogą obejmować m.in. deficyty pamięci, problemy z uczeniem się, chwiejność 

emocjonalna, zachowania depresyjne czy skłonność do uzależnień od substancji 

psychoaktywnych, w tym także od etanolu. Wiadome jest, że spożywanie alkoholu przez 

matkę podczas ciąży zmienia aktywność szlaku sygnałowego kinazy mTOR (mTOR; 

ang. mammalian target of rapamycin kinase), tzw. ssaczego celu dla rapamycyny, który działa 

poprzez dwa odrębne kompleksy wielobiałkowe, mTORC1 i mTORC2. Zmiany 

obserwowane są w mózgu płodu, szczególnie w hipokampie, obszarze związanym z pamięcią, 

funkcjami poznawczymi, emocjami i popędami. Kinaza mTOR, która jest kinazą treoninowo-

serynową, odpowiedzialna jest za szereg istotnych funkcji w komórkach organizmu.  

Przypuszcza się, że ma również wpływ na zachowanie równowagi redoks. Stres oksydacyjny 

spowodowany etanolem w okresie płodowym może przyczyniać się do wystąpienia objawów 

FASD w życiu dorosłym. W badaniach będących podstawą niniejszej rozprawy doktorskiej 

przebadano więc wpływ rapamycyny, selektywnego inhibitora kompleksu mTORC1 na 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


rozwój deficytów poznawczych i behawioralnych u dorosłych szczurów, które otrzymywały 

etanol w okresie okołoporodowym.  

Podczas przeprowadzanych badań zastosowano zwierzęcy model FASD u szczurów 

szczepu Wistar, w którym młode samce i samice otrzymywały etanol sondą dożołądkową od 

4 do 9 dnia po urodzeniu (PND 4-9). Jest to okres odpowiadający trzeciemu trymestrowi 

ludzkiej ciąży. Rapamycynę - selektywny inhibitor mTORC1, podawano dootrzewnowo 

przed każdym podaniem etanolu. Dodatkowo, aby określlić czy w rozwój FASD 

zaangażowane są mechanizmy zależne czy niezależne od mTOR użyto związku Torin-2-a, 

który jest nieselektywnym inhibitorem mTORC1/mTORC2 oraz związku FK-506, który 

wpływa na stres oksydacyjny w sposób niezależny od mTOR. Substancje te również były 

podawane dootrzewnowo przed każdym podaniem etanolu oseskom. Aby sprawdzić 

skuteczność leczenia rapamycyną wykonano testy behawioralne oceniające zaburzenia 

funkcji kognitywnych (test rozpoznawania nowego obiektu (NOR), test labiryntu kołowego 

Barnes’a, test biernego unikania (PA)), testy oceniający zaburzenia emocjonalne (test 

podniesionego labiryntu krzyżowego (EPM), test wymuszonego pływania (FST)) oraz test 

oceniający skłonność do uzależnień (test warunkowanej preferencji miejsca (CPP)). 

Następnie wykonano badanie obrazowe - spektroskopię protonowego rezonansu 

magnetycznego (
1
H MRS), dzięki któremu oceniano wpływ rapamycyny u szczurów z 

rozwiniętym FASD na zawartość aminokwasów i amin (glutamina, glutaminian, tauryna oraz 

cholina) niezbędnych do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych w zakręcie zębatym 

(DG) hipokampa. Co więcej, w badaniach biochemicznych określono poziom ekspresji 

podjednostki GluN2B jonotropowego receptora glutaminianergicznego typu NMDA oraz 

parametry stresu oksydacyjnego (LPO i AP) w korze przedczołowej, hipokampie i prążkowiu 

u dorosłych szczurów. 



 Wyniki przedstawione w artykułach stanowiących rozprawę doktorską sugerują 

szkodliwy wpływ etanolu podanego noworodkom szczurów na długotrwałą pamięć 

rozpoznawczą (efekt był bardziej wyraźny u samców niż u samic szczurów), na pamięć 

przestrzenną i zdolności adaptacyjne (odwrócone uczenie) oraz nasilenie zachowań 

depresyjnych i skłonności do uzależnień u dorosłych gryzoni z rozwiniętym FASD. 

Prezentowane badania potwierdzają, że deficyty te związane są z zaburzeniami w poziomie 

amin i aminokwasów (glutamina, glutaminian, tauryna oraz cholina) w hipokampie oraz z 

obniżaną ekspresją podjednostki GluN2B receptora NMDA i zwiększonymi parametrami 

stresu oksydacyjnego w hipokampie i korze przedczołowej oraz prążkowiu. Wyniki badań 

jednoznacznie wykazały, że rapamycynyna hamowała występowanie wyżej wymienionych 

deficytów.  Dane te wskazują na udział szlaku kinazy mTORC1 w neurodegeneracyjnym 

wpływie etanolu na rozwijający się mózg.  

Można przypuszczać, że rapamycyna i pokrewne leki mogą być obiecującą terapią 

zapobiegającą zaburzeniom FASD. 

 


