
STRESZCZENIE  

 

WPROWADZENIE 

Schizofrenia jest jednym z najcięższych i najbardziej złożonych zaburzeń 

psychicznych, które charakteryzuje się występowaniem: objawów pozytywnych     

(urojeniowo-omamowych), negatywnych (deficytowych) oraz kognitywnych.  

Podstawą współczesnej farmakoterapii schizofrenii jest stosowanie leków 

przeciwpsychotycznych (neuroleptyków). Leki przeciwpsychotyczne mimo, że cechują 

się wysoką efektywnością działania wobec objawów pozytywnych, mają ograniczoną 

skuteczność w kontroli objawów negatywnych oraz nie działają na objawy kognitywne. 

Ponadto, stosowanie tych leków niesie ze sobą wysokie ryzyko wystąpienia wielu 

ciężkich efektów ubocznych, które nie tylko znacząco wpływają na jakość życia chorego, 

ale także skracają jego długość. 

Mała skuteczność w łagodzeniu objawów kognitywnych i negatywnych, jak 

również liczne i ciężkie działania niepożądane leków przeciwpsychotycznych są 

wskazaniem do poszukiwania nowych leków o korzystnym działaniu farmakologicznym 

oraz odpowiednim profilu bezpieczeństwa. Badając alternatywne drogi farmakoterapii 

schizofrenii interesującym kierunkiem wydaje się być modulacja funkcji układu 

endokannabinoidowego (ECS).  

ECS jest układem w skład, którego wchodzą receptory CB1 i CB2, ich endogenne 

ligandy oraz enzymy odpowiadające za syntezę i rozkład endokannabinoidów           

(Kucerova et al., 2014). W związku z pojawieniem się teorii schizofrenii, iż objawy 

pozytywne, negatywne i kognitywne choroby mogą wynikać z zaburzeń                           

w funkcjonowaniu ECS, sugeruje się, że związki modulujące pośrednio, jak                       

i bezpośrednio funkcje tego układu stwarzają nowe potencjalne metody terapii tej 

choroby (Jones et al., 2011; Steeds et al., 2015).  

 

 



CEL PRACY 

Biorąc pod uwagę zaangażowanie ECS w szereg zachowań emocjonalnych             

i procesy poznawcze, prezentowane w pracy doktorskiej badania miały na celu ocenę 

wpływu związków modulujących bezpośrednio i pośrednio funkcje ECS na objawy 

pozytywne, negatywne i kognitywne schizofrenii. Celem badań była również ocena 

wpływu wspomnianych związków podanych łącznie z lekiem przeciwpsychotycznym          

I generacji, haloperidolem na efektywność farmakoterapii w kontroli objawów typowych 

dla schizofrenii.  

W pierwszej części doświadczeń badano wpływ MK 801, ligandów receptorów 

CB1 i CB2, oraz inhibitorów enzymów rozkładających endokannabinoidy na status 

psychotyczny, procesy kognitywne oraz interakcje społeczne u zwierząt laboratoryjnych. 

Ta część doświadczalna pozwoliła wyodrębnić dawki efektywne i nieefektywne 

badanych związków, które zastosowano w kolejnej serii doświadczeń [Schemat 1].  

 

 

 

 

Schemat 1. Ocena wpływu bezpośredniej i pośredniej modulacji funkcji ECS na status 

psychotyczny, procesy kognitywne oraz zachowania społeczne u myszy [PA- passive avoidance 

test, test biernego unikania; SI- social interaction test, test interakcji społecznych].   

CZĘŚD IA 

MODULACJA BEZPOŚREDNIA 
FUNKCJI ECS 

LIGANDY RECEPTORA 
CB1 

AGONISTA: OLEAMID 

ANTAGONISTA: AM 251 

LIGANDY RECEPTORA 
CB2 

AGONISTA: JWH 133 

ANTAGONISTA: AM 630 

MODULACJA POŚREDNIA 
FUNKCJI ECS 

INHIBITOR FAAH 

URB 597 

INHIBITOR MAGL 

JZL 184 

OCENA WPŁYWU BADANYCH ZWIĄZKÓW NA: 

 STATUS PSYCHOTYCZNY [AKTYMETRY] 

 PROCESY KOGNITYWNE [TEST PA] 

 INTERKACJE SPOŁECZNE [TEST SI] 



W następnej części badań wykorzystano dawki nieefektywne ligandów 

receptorów CB1 i CB2, lub inhibitorów rozkładu endokannabinoidów, i poddano ocenie 

wpływ tych związków na hiperlokomocję, zaburzenia poznawcze oraz wycofanie 

społeczne indukowane MK 801 [Schemat 2]. 

 

 

 

 

 

 

Schemat 2. Ocena wpływu bezpośredniej i pośredniej modulacji funkcji ECS na hiperaktywność, 

zaburzenia akwizycji pamięci długotrwałej i wycofanie społeczne u myszy indukowane MK 801 

[PA- passive avoidance test, test biernego unikania; SI- social interaction test, test interakcji 

społecznych].   

 

 

CZĘŚD IB 

MODULACJA 
BEZPOŚREDNIA FUNKCJI 

ECS 

+ MK 801 

LIGANDY RECEPTORA 
CB1  

+ MK 801 

AGONISTA: OLEAMID 

ANTAGONISTA: AM 251 

+ MK 801 

LIGANDY RECEPTORA 
CB2 

+ MK 801 

AGONISTA: JWH 133 

ANTAGONISTA: AM 630 

+ MK 801 

MODULACJA POŚREDNIA 
FUNKCJI ECS 

+ MK 801 

INHIBITOR FAAH 

+ MK 801 

URB 597 

+ MK 801 

INHIBITOR MAGL 

+ MK 801 

JZL 184 

+ MK 801 

OCENA WPŁYWU BADANYCH ZWIĄZKÓW NA: 

 HIPERAKTYWNOŚD [AKTYMETRY] 

 ZABURZENIA AKWIZYCJI PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ[TEST PA] 

 WYCOFANIE SPOŁECZNE [TEST SI]   

-INDUKOWANE PODANIEM MK 801 



W drugiej części pracy doktorskiej dokonano oceny efektywności terapii skojarzonej 

składającej się z łącznego podania haloperidolu oraz ligandów receptorów CB lub 

inhibitorów rozkładu endokannabinoidów na status psychotyczny oraz procesy 

kognitywne zwierząt [Schemat 3]. Następnie dokonano oceny wpływu tego połączenia 

na hiperaktywność i zaburzenia kognitywne indukowane MK 801 u myszy [Schemat 4].  

W prezentowanej pracy wybrano haloperidol jako referencyjny lek 

przeciwpsychotyczny, ze względu na powszechność jego stosowania oraz dobrze 

ugruntowaną skuteczność terapeutyczną. W niniejszej pracy lek ten stanowi punkt 

odniesienia służący do oceny kierunku działania klasycznego neuroleptyku w mono- lub 

politerapii wraz ze związkami kannabinoidowymi lub inhibitorami rozkładu 

endokannabinoidów w kontekście kontroli objawów pozytywnych i kognitywnych 

schizofrenii. 

 

 

 

 

Schemat 3. Ocena efektywności terapii skojarzonej, złożonej z haloperidolu oraz ligandów 

receptorów CB lub inhibitorów rozkładu endokannabinoidów na status psychotyczny oraz 

procesy kognitywne u myszy [PA- passive avoidance test, test biernego unikania]. 

CZĘŚD IIA 

HALOPERIDOL + MODULACJA 
BEZPOŚREDNIA FUNKCJI ECS 

HALOPERIDOL + LIGANDY 
REC. CB1 

HALOPERIDOL + 

AGONISTA: OLEAMID 

ANTAGONISTA: AM 251 

HALOPERIDOL + LIGANDY 
REC. CB2 

HALOPERIDOL + 

AGONISTA: JWH 133 

ANTAGONISTA: AM 630 

HALOPERIDOL + MODULACJA 
POŚREDNIA FUNKCJI ECS 

HALOPERIDOL + 
INHIBITOR FAAH 

HALOPERIDOL 
+ 

URB 597 

HALOPERIDOL + 
INHIBITOR MAGL 

HALOPERIDOL  

+ 

JZL 184 

OCENA WPŁYWU POŁĄCZEO BADANYCH ZWIĄZKÓW NA: 

 STATUS PSYCHOTYCZNY [AKTYMETRY] 

 AKWIZYCJĘ PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ [TEST PA] 



 

 

 

 

 

 

 

Schemat 4. Ocena efektywności terapii skojarzonej, złożonej z haloperidolu oraz ligandów 

receptorów CB lub inhibitorów rozkładu endokannabinoidów na hiperaktywność i zaburzenia 

akwizycji pamięci długotrwałej u myszy  indukowane MK 801 [PA- passive avoidance test, test 

biernego unikania]. 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚD IIB 

HALOPERIDOL + MODULACJA 
BEZPOŚREDNIA FUNKCJI ECS 

+ MK 801 

HALOPERIDOL + LIGANDY 
REC. CB1 + MK 801 

HALOPERIDOL + 

AGONISTA: OLEAMID 

ANTAGONISTA: AM 251 

+ MK 801 

HALOPERIDOL + LIGANDY 
REC. CB2 + MK 801 

HALOPERIDOL + 

AGONISTA: JWH 133 

ANTAGONISTA: AM 630 

+ MK 801 

HALOPERIDOL + MODULACJA 
POŚREDNIA FUNKCJI ECS 

+ MK 801 

HALOPERIDOL + 
INHIBITOR FAAH 

+ MK 801 

HALOPERIDOL 
+ 

URB 597 

+ MK 801 

HALOPERIDOL + 
INHIBITOR MAGL  

+ MK 801 

HALOPERIDOL  

+ 

JZL 184 

+ MK 801 

OCENA WPŁYWU POŁĄCZEO BADANYCH ZWIĄZKÓW NA: 

 HIPERLOKOMOCJĘ [AKTYMETRY] 

 ZABURZENIA AKWIZYCJI PAMIĘCI DŁUGOTRWAŁEJ [TEST PA] 

- INDUKOWANE PODANIEM MK 801 



METODYKA 

Przedstawione badania przeprowadzono z wykorzystaniem zwierzęcego 

(mysiego) modelu doświadczalnego. Jako farmakologiczny model schizofrenii użyto 

antagonistę receptora NMDA, MK 801, którego podanie u zwierząt wywołuje zmiany 

behawioralne korelujące z objawami schizofrenii u ludzi. Hiperlokomocja u zwierząt 

odpowiada za objawy urojeniowo-omamowe schizofrenii u ludzi, zaburzenia pamięci       

u myszy korespondują z objawami kognitywnymi u ludzi, a wycofanie społeczne              

u zwierząt jest odpowiednikiem objawów negatywnych u pacjentów cierpiących na 

schizofrenię. 

Aparatura badawcza wykorzystana w prezentowanych badaniach obejmowała 

następujące testy behawioralne: 

 Do oceny wpływu związków na status psychotyczny (objawy pozytywne schizofrenii) 

wykorzystano aktymetry. Aktymetry to urządzenia fotoopornikowe, w których badana 

jest ruchliwość spontaniczna myszy. Urządzenie to mierzy automatycznie ilość 

wykonanych ruchów zwierzęcia.  

 

 Do oceny wpływu związków na procesy formowania się szlaków pamięciowych     

(objawy kognitywne schizofrenii) wykorzystano test biernego unikania (ang. passive 

avoidance test, PA). Podczas tego testu mysz uczy się unikać bodźca awersyjnego         

(np. impulsu elektrycznego), który jest dostarczany po przejściu zwierzęcia z jasnego 

pomieszczenia urządzenia do zaciemnionego. Mierzonym parametrem jest czas 

przejścia myszy z jasnego do ciemnego pomieszczenia. 

 

 Do oceny wpływu związków na zachowania społeczne u zwierząt (objawy negatywne 

schizofrenii) wykorzystano test interakcji społecznych (ang. social interaction test, 

SIT) Test ten ocenia zainteresowanie społeczne oraz umożliwia obiektywną ocenę 

interakcji społecznych pomiędzy dwoma nieznanymi sobie gryzoniami.   

 

 

 

 

 



WYNIKI I DYSKUSJA OTRZYMANYCH WYNIKÓW 

 

CZĘŚĆ IA I IB 

 

 MK 801, niekompetencyjny antagonista receptora NMDA podany jednorazowo 

wywoływał u myszy hiperlokomocję mierzoną za pomocą aktymetrów, zaburzenia 

akwizycji pamięci długotrwałej w teście PA oraz  wycofanie społeczne w teście SI. 

Powyższe efekty behawioralne uzyskane w mysim modelu doświadczalnym korelują         

z objawami schizofrenii u ludzi, odpowiednio: z objawami pozytywnymi, 

kognitywnymi i negatywnymi.  

 

Przeprowadzone w prezentowanej pracy doktorskiej badania uzasadniają wybór     

MK 801, jako odpowiedniej substancji stanowiącej farmakologiczny model schizofrenii    

u zwierząt laboratoryjnych. Badania te potwierdzają również, że zaburzenia transmisji 

glutaminianergicznej wywołane przez MK 801 prowadzą do indukcji objawów 

pozytywnych, negatywnych i kognitywnych schizofrenii. 

 

 Bezpośrednia modulacja funkcji ECS za pomocą ligandów receptorów CB1          

i CB2: 

 

 W kontekście objawów pozytywnych schizofrenii uzyskane w niniejszej pracy 

wyniki badań świadczą o korzystnym działaniu zarówno agonisty receptora CB1, 

oleamidu (10 i 20 mg/kg), jak i antagonisty receptora CB1, AM 251 (1 i 3 mg/kg) na 

status psychotyczny myszy, co wyrażone jest spadkiem aktywności lokomotorycznej        

u zwierząt. Dodatkowo, uzyskane w niniejszej pracy wyniki badań świadczą również        

o korzystnym działaniu zarówno agonisty receptora CB2, JWH 133 (0.5-1 mg/kg), jak     

i antagonisty receptora CB2, AM 630 (0.1-1 mg/kg) na status psychotyczny, co 

koresponduje ze zmniejszeniem ruchliwości badanych zwierząt laboratoryjnych.             

W dalszej części eksperymentu oceniającej wpływ ligandów receptorów CB na 

hiperlokomocję indukowaną podaniem MK 801, wykorzystano dawki nieefektywne tych 

związków. W przypadku agonisty receptora CB1, oleamidu (5 mg/kg) nie 

zaobserwowano jego wpływu na hiperlokomotoryczność wywołaną MK 801                 

(0.3 i 0.6 mg/kg), natomiast antagonista receptora CB1, AM 251 (0.5 mg/kg) odwracał 

hiperlokomocję zwierząt indukowaną MK 801 (0.3 i 0.6 mg/kg). Z kolei, jednorazowe 



podanie zarówno JWH 133 (2 mg/kg), jak i AM 630 (2 mg/kg) nasilało hiperlokomocję  

wywołaną MK 801. 

W kontekście objawów kognitywnych schizofrenii potwierdzono, że stymulacja 

receptora CB1, za pomocą oleamidu (10 i 20 mg/kg) wywołuje zaburzenia kognitywne           

u myszy. Natomiast, blokada tego receptora, poprzez AM 251 (0.5 i 1 mg/kg) 

wykazywała korzystne działanie na formowanie się szlaków pamięciowych w fazie 

akwizycji pamięci długotrwałej u myszy. W niniejszej pracy wykazano także, że zarówno 

stymulacja receptora CB2, za pomocą JWH 133 (2 mg/kg), jak i blokada tego receptora, 

poprzez AM 630 (2 mg/kg) ma korzystne działanie na procesy kognitywne u zwierząt.    

W kolejnej serii doświadczeń z użyciem MK 801, wykazano, że blokada receptora CB1 

wywołana przez AM 251 (0.25 mg/kg) odwracała deficyty pamięci u myszy wywołane 

przez MK 801(0.3 i 0.6 mg/kg), natomiast pobudzenie receptora CB1, poprzez użycie 

oleamidu (5 mg/kg) nie wpływało na zaburzenia kognitywne indukowane MK 801.          

W przypadku  ligandów receptora CB2 wykazano, że jednorazowe podanie agonisty 

receptora CB2, JWH 133 (0.25 i 0.5 mg/kg) nasilało upośledzenie akwizycji pamięci 

długotrwałej po podaniu MK 801 (0.6mg/kg), a podanie antagonisty tego receptora,     

AM 630 (0.25 i 0.5 mg/kg) odwracało zaburzenia pamięci u myszy indukowane MK 801 

(0.3 mg/kg).  

W kontekście objawów negatywnych schizofrenii w niniejszej pracy 

doktorskiej zaobserwowano, że ligandy receptorów CB  również biorą udział w regulacji 

zachowań społecznych u myszy w teście SI. Wykazano, że oleamid w dawce 20 mg/kg 

zwiększał czas spędzony w interakcji badanych zwierząt. Zaobserwowano także, że 

agonista receptora CB2, JWH 133 (0.5-2 mg/kg) nie wpływał na czas interakcji, 

natomiast antagonista receptora CB2, AM 630 (2 mg/kg) zwiększał czas interakcji 

pomiędzy badanymi zwierzętami. W doświadczeniach z użyciem MK 801, zarówno 

agonista, oleamid (5 i 10 mg/kg), jak i antagonista receptora CB1, AM 251 (1 mg/kg) 

odwracali wycofanie społeczne indukowane MK 801 (0.6 mg/kg). Podobne wyniki 

uzyskano również w przypadku ligandów receptora CB2. Zarówno agonista, JWH 133 

(0.5 lub 1 mg/kg), jak i antagonista receptora CB2, AM 630 (1 mg/kg) odwracali 

wycofanie społeczne u myszy wywołane podaniem MK 801 (0.6 mg/kg)   

Podsumowując tę część wyników badań prezentowanych w niniejszej pracy 

doktorskiej, dotyczącej modulacji funkcji receptora CB1, można stwierdzić, że 

antagoniści receptora CB1, w tym AM 251 wykazują nie tylko działanie 



przeciwpsychotyczne, ale również działają korzystnie na funkcje kognitywne oraz 

zachowania społeczne, które ulegają zaburzeniu  w przebiegu schizofrenii. Jest to 

efekt farmakologiczny, która wykracza nawet poza efekty działania neuroleptyków                 

II generacji. Uzyskane wyniki badań, sugerować więc mogą, że antagonizm 

receptora CB1 może bezpośrednio lub pośrednio znormalizować niektóre 

neurochemiczne nieprawidłowości charakterystyczne dla glutaminianergicznego 

zwierzęcego modelu schizofrenii. Zatem AM 251 może być w przyszłości 

obiecującym lekiem przeciwpsychotycznym, nie tylko ze względu na znoszenie 

objawów urojeniowo-omamowych, ale również jego korzystny wpływ na objawy 

kognitywne i negatywne schizofrenii.  

W przypadku agonistów receptora CB2, np. JWH 133 w niniejszej pracy 

wykazano, iż związek ten w sytuacji współistniejącej dysfunkcji układu 

glutaminianergicznego może prowadzić do zaostrzenia objawów psychotycznych              

i zaburzeń poznawczych, ale może być pomocny w terapii wycofania społecznego, 

które występuje w wielu chorobach psychicznych np. w schizofrenii. Natomiast, 

antagonista receptora CB2, AM 630 w przypadku hipofunkcji receptora NMDA 

może zaostrzać objawy urojeniowo-omamowe schizofrenii, ale wpływać korzystnie 

na pozostałe objawy choroby tj. zaburzenia kognitywne i/lub aspołeczność.   

 

 Pośrednia modulacja funkcji ECS za pomocą inhibitorów enzymów 

odpowiadających za rozkład endogennych kannabinoidów w mózgu: 

W kontekście objawów pozytywnych schizofrenii wykazano, że jednorazowe 

podanie inhibitora FAAH, URB 595 (0.1 i 0.3 mg/kg) miało korzystny wpływ na status 

psychotyczny, co wyrażone jest spadkiem aktywności lokomotorycznej u zwierząt 

laboratoryjnych. W przypadku drugiego badanego inhibitora MAGL, JZL 184, 

zaobserwowano, że jednorazowe podanie tego związku w zakresie dawek 4-40 mg/kg 

wywołało hipolokomocję, a dawka 1 mg/kg nie spowodowała istotnych zmian                  

w ruchliwości zwierząt mierzonej w aktymetrach. W badaniach oceniających rolę 

powyższych inhibitorów w hiperlokomocji indukowanej MK 801 wykazano, że 

jednorazowe podanie URB 597 (1 mg/kg), w dawce nieefektywnej nie wpływało na 

hiperlokomotoryczność wywołaną MK 801 (0.6 mg/kg). Natomiast, jednorazowe podanie 

JZL 184, w dawce nieefektywnej (1 mg/kg) nasilało hiperaktywność u zwierząt uzyskaną  

podaniem MK 801(0.3 lub 0.6 mg/kg). 



W kontekście objawów kognitywnych schizofrenii w prezentowanych 

badaniach potwierdzono, że pośrednia modulacja funkcji ECS za pomocą inhibitora 

FAAH lub MAGL wpływa na procesy kognitywne, ale efekty działania są bardzo 

zróżnicowane i zależą głównie od zastosowanej dawki. Jednorazowe podanie URB 597 

(0.1 mg/kg) wykazało korzystne działanie na formowanie się szlaków pamięciowych       

w fazie akwizycji pamięci długotrwałej   u myszy w teście PA, co wyrażone jest 

wzrostem IP. Natomiast wyższe dawki URB 597 (0.3 i 1 mg/kg) były nieefektywne. 

Podobne wyniki uzyskano w przypadku drugiego inhibitora, JZL 184. Podanie tego 

związku w niskiej dawce (4 mg/kg) poprawiało procesy poznawcze, co było wyrażone 

wzrostem IP, natomiast wyższe dawki nie wywołały istotnych zmian w mierzonych 

parametrach u myszy. W dalszym etapie badań oceniano wpływ powyższych inhibitorów 

na zaburzenia pamięci indukowane MK 801. W przypadku URB 597 ponownie 

zaobserwowano, że uzyskany efekt był dawkozależny. Niższa dawka URB 597             

(0.3 mg/kg) odwróciła efekty amnestyczne indukowane MK 801 (0.6 mg/kg) u myszy, co 

koreluje ze wzrostem IP w teście PA. Natomiast, wyższa dawka URB 597 (1 mg/kg) 

nasilała upośledzenie pamięci wywołane MK 801 (0.6 mg/kg), co związane było ze 

spadkiem wartości IP w teście PA u myszy. Natomiast, jednorazowe podanie inhibitora 

MAGL, JZL 184 (20 i 40 mg/kg) prowadziło do nasilenia zaburzeń pamięci po podaniu 

MK 801 (0.3 mg/kg) w teście PA u myszy, co związane było ze spadkiem wartości IP.  

W kontekście objawów negatywnych schizofrenii, w prezentowanych 

badaniach zaobserwowano korzystny wpływ URB 597 na interakcje społeczne u myszy. 

Wykazano, że jednorazowe podanie URB 597 (2 mg/kg) zwiększało interakcje społeczne 

u zwierząt w teście SI, natomiast niższe dawki URB 597 (0.3 i 1 mg/kg) były 

nieefektywne. Natomiast, JZL 184 (4-40 mg/kg) nie wpływał w sposób istotny na 

interakcje społeczne u myszy w teście SI. W dalszym etapie badań oceniano wpływ 

inhibitorów FAAH i MAGL na wycofanie społeczne indukowane MK 801. Dowiedziono, 

iż jednorazowe podanie zarówno URB 597 (0.3 i 1 mg/kg) jak i JZL 184 (20 mg/kg) 

odwróciło aspołeczność wywołaną MK 801 (0.6 mg/kg), co koreluje ze wzrostem czasu 

spędzonego w interakcji z drugim osobnikiem w teście SI u myszy. 

 

Badania przeprowadzone w niniejszej pracy doktorskiej sugerują, iż 

pośrednia modulacja funkcji ECS może okazać się przydatnym narzędziem              

w leczeniu (kontroli) różnych typów objawów schizofrenii. Inhibitor FAAH,         

URB 597 nie wykazał wpływu na objawy pozytywne schizofrenii, natomiast wywołał 



efekt dawkozależny w przypadku objawów kognitywnych oraz korzystne działanie 

na objawy negatywne. Z kolei, inhibitor MAGL, JZL 184 jest związkiem, który 

mimo, że może nasilać objawy psychotyczne i kognitywne schizofrenii,                       

w prezentowanych badaniach wykazał korzystne działanie w przypadku objawów 

deficytowych. Zatem zarówno URB 597, jak i JZL 184 mogłyby być potencjalnymi 

lekami służącymi do leczenia tych postaci klinicznych schizofrenii, w których 

dominują objawy negatywne, a pozostałe objawy nie są nasilone np. schizofrenii 

typu rezydualnego lub niezróżnicowanego.    

 

CZĘŚĆ IIA i IIB 

 

 Badania pilotażowe dotyczące oceny wpływu samodzielnego podania 

haloperidolu na status psychotyczny myszy i objawy pozytywne schizofrenii 

wykazały, że:  

 

 Haloperidol w dawce 0.2 i 0.3 mg/kg (i.p.) wywołał spadek aktywności 

lokomotorycznej u myszy, dawka 0.1 mg/kg (i.p.) nie wpływała na lokomocję 

zwierząt. 

 Haloperidol w dawce nieefektywnej, 0.1 mg/kg (i.p.), nie wpływał na 

hiperlokomocję indukowaną MK 801(0.3 lub 0.6 mg/kg). 

 

 Badania pilotażowe dotyczące oceny wpływu samodzielnego podania 

haloperidolu na procesy formowania się pamięci i zaburzenia kognitywne 

schizofrenii wykazały, że: 

 

 Haloperidol w dawce 0.1-0.3 mg/kg (i.p.) nie wpływał na akwizycję pamięci 

długotrwałej u myszy w teście PA.  

 Haloperidol w dawce nieefektywnej, 0.1 mg/kg (i.p.) nie wpływał na zaburzenia 

akwizycji pamięci długotrwałej indukowane MK 801 (0.3 lub 0.6 mg/kg) 

oceniane w teście PA u myszy.  

 

Na podstawie powyższych wyników wybrano dawkę nieefektywną haloperidolu 

(0.1mg/kg), którą wykorzystano do kolejnych serii doświadczeń oceniających 

skuteczność łącznego podania haloperidolu i/lub ligandów receptorów CB i/lub 



inhibitorów rozkładu endokannabinoidów  na zaburzenia lokomocji (hiperlokomocję) 

oraz zaburzenia pamięci u myszy indukowane MK 801. 

 

 Ocena wpływu bezpośredniej modulacji funkcji ECS na efekty działania 

haloperidolu: 

 
A. Wpływ na aktywność lokomotoryczną myszy: 

 Haloperidol, podany łącznie z agonistą receptora CB1, oleamidem (5 mg/kg; i.p.),  

antagonistą receptora CB1, AM 251 (0.25 lub 0.5 mg/kg; i.p.), agonistą receptora 

CB2, JWH 133 (2 mg/kg; i.p.)  lub antagonistą receptora CB2, AM 630                     

(2 mg/kg; i.p.) wywołał hipolokomocję u zwierząt mierzoną w aktymetrach.  

 

B. Wpływ na procesy formowania się szlaków pamięciowych u myszy: 

 Haloperidol, podany łącznie z agonistą receptora CB1, oleamidem (5 mg/kg; i.p.) lub        

z antagonistą receptora CB1, AM 251 (0.25 mg/kg; i.p.) nie wpływał na akwizycję 

pamięci długotrwałej u myszy w teście PA. 

 Haloperidol, podany jednorazowo w dawce nieefektywnej, 0.1 mg/kg (i.p.)  łącznie          

z agonistą receptora CB2, JWH 133 (0.25 lub 0.5 mg/kg; i.p.) lub z antagonistą 

receptora CB2, AM 630 (0.25 lub 0.5 mg/kg; i.p.) wywołał zaburzenia procesów 

kognitywnych u zwierząt w teście PA. 

 

W kolejnych doświadczeniach badano wpływ powyższych połączeń na 

hiperaktywność lub zaburzenia pamięci indukowane MK 801 (03 lub 0.6 mg/kg)               

u myszy:   

C. Wpływ połączeń haloperidolu i ligandów receptorów CB na hiperaktywność 

indukowaną MK 801  myszy: 

 Haloperidol, podany łącznie z agonistą receptora CB1, oleamidem (5 mg/kg; i.p.) 

obniżał hiperaktywność indukowaną MK 801   

 Haloperidol, podany łącznie z agonistą receptora CB2, JWH 133 (2 mg/kg; i.p.) 

obniżał hiperlokomocję wywołaną MK 801   



 Haloperidol, podany łącznie z antagonistą receptora CB1, AM 251                                

(0.25 lub 0.5 mg/kg; i.p.) nasilał hiperaktywność indukowaną MK 801 

 Haloperidol, podany łącznie z antagonistą receptora CB2, AM 630 (2 mg/kg; i.p.) nie 

wpływał na hiperaktywność indukowaną MK 801 

 

D. Wpływ połączeń haloperidolu i ligandów receptorów CB na zaburzenia pamięci 

długotrwałej indukowane MK 801  u myszy: 

 Haloperidol, podany łącznie z agonistą receptora CB1, oleamidem (5 mg/kg; i.p.) nie 

wpływał na zaburzenia akwizycji pamięci długotrwałej wywołane MK 801 u myszy         

w teście PA 

 Haloperidol, podany łącznie z antagonistą receptora CB1, AM 251 (0.25 mg/kg; i.p.) 

odwracał zaburzenia pamięci indukowane MK 801 w teście PA u myszy 

 Haloperidol, podany łącznie z agonistą receptora CB2, JWH 133 (0.5 mg/kg; i.p.) 

nasilał zaburzenia pamięci indukowane MK 801 w teście PA u myszy  

 Haloperidol, podany łącznie z antagonistą receptora CB2, AM 630 (0.25 mg/kg; i.p.) 

potęgował zaburzenia procesów poznawczych wywołanych  MK 801 w teście PA             

u myszy  

W przypadku objawów pozytywnych schizofrenii uzyskane w niniejszej pracy 

doktorskiej wyniki badań sugerują, iż terapia skojarzona złożona z klasycznego 

neuroleptyku, haloperidolu oraz ligandów receptorów CB1 i CB2 wywiera korzystny 

wpływ na status psychotyczny, co wyrażone jest spadkiem aktywności lokomotorycznej    

u myszy. Być może uzyskany synergistyczny efekt badanych związków na ruchliwość 

zwierząt na poziomie klinicznym umożliwiłby obniżenie stosowanej dawki haloperidolu 

przy zachowaniu jego skuteczności terapeutycznej, a zarazem niwelowałaby ilość 

skutków ubocznych, w tym zaburzeń ruchowych towarzyszących terapii haloperidolem. 

Niemniej jednak dalsze badania będą niezbędne dla zrozumienia zachodzących interakcji 

pomiędzy tymi grupami związków.  

 Ponadto, uzyskane wyniki sugerują, iż agonista receptora CB1, oleamid mógłby 

być korzystnym lekiem stosowanym w terapii łączonej z haloperidolem w przypadku 

leczenia objawów psychotycznych o niewielkim nasileniu. Z kolei, połączenie 

haloperidolu i antagonisty receptora CB1, AM 251, jest niekorzystne w przypadku 

leczenia objawów urojeniowo-omamowych schizofrenii, gdyż może prowadzić do ich 



nasilenia. Podobne wynik uzyskano w przypadku ligandów receptora CB2. Połączenie 

haloperidolu i agonisty receptora CB2, JWH 133, wydaje się być efektywne i może 

okazać się pomocne w leczenia objawów pozytywnych schizofrenii. Natomiast, 

polifarmakoterapia składająca się z haloperidolu  i antagonisty receptora CB2, AM 630   

w kontroli objawów pozytywnych schizofrenii jest raczej niewskazana.  

W kontekście objawów kognitywnych, przedstawione wyniki badań sugerują, iż       

w przypadku połączeń ligandów receptora CB1 z haloperidolem w leczeniu objawów 

kognitywnych mogą być one nieskuteczne, co więcej połączenia tego leku wraz 

ligandami receptora CB2, zarówno agonistą, np. JWH 133, jak i antagonistą np. AM 630, 

są niewskazane, gdyż mogą nasilać zaburzenia poznawcze. We wcześniejszej części 

pracy wykazano, że ligandy receptora CB2 w połączeniu z haloperidolem zmniejszają 

aktywność lokomotoryczną u myszy, można więc przypuszczać, że związki działające 

poprzez receptor CB2 (JWH 133 lub AM 630) mogą nasilać działanie neuroleptyczne 

haloperidolu, tzn. pogłębiać sedację, apatię, otępienie, zmniejszać aktywność 

psychoruchową oraz zaburzać procesy kognitywne.  

 

  Badania przeprowadzone w prezentowanej pracy dowodzą, że agoniści 

receptora CB1, np. oleamid mogłyby być potencjalnie stosowane                                 

w polifarmakoterapii wraz z haloperidolem, gdyż takie połączenie wydaje się być 

korzystne w łagodzeniu objawów pozytywnych schizofrenii, a przy tym nie wpływa 

negatywnie na procesy poznawcze. Natomiast, w przypadku antagonistów receptora 

CB1, np. AM 251, połączenie z haloperidolem wydaje się być pożądane w przypadku 

łagodzenia objawów kognitywnych schizofrenii, ale równocześnie obarczone jest 

ryzykiem nasilenia objawów urojeniowo-omamowych. Z kolei, agoniści receptora 

CB2 np. JWH 133 w połączeniu z haloperidolem mimo korzystnego działania na 

objawy pozytywne schizofrenii mogą znacznie pogłębiać deficyty poznawcze             

w schizofrenii. W przypadku antagonistów receptora CB2, np. AM 630 połączenie     

z haloperidolem jest niewskazane, gdyż może doprowadzić do nasilenia nie tylko 

objawów pozytywnych schizofrenii, ale również kognitywnych.  

 

 

 



 Ocena wpływu pośredniej modulacji funkcji ECS na efekty działania 

haloperidolu: 

 

A. Wpływ na aktywność lokomotoryczną myszy: 

 

 Haloperidol, podany łącznie z inhibitorem FAAH, URB 597 (1 mg/kg; i.p.) lub  

inhibitorem MAGL, JZL 184 (1 mg/kg; i.p.), wywołał istotny spadek lokomocji          

u gryzoni mierzony w aktymetrach  

B. Wpływ na procesy formowania się szlaków pamięciowych u myszy: 

 Haloperidol podany łącznie z inhibitorem FAAH, URB 597 (0.3 mg/kg; i.p.) wywołał 

osłabienie procesów poznawczych. Natomiast, połączenie wyższej dawki URB 597 

(1mg/kg; i.p.) wraz z haloperidolem nie wpłynęło na procesy akwizycji pamięci 

długotrwałej u myszy w teście PA 

 Haloperidol, podany łącznie z inhibitorem MAGL, JZL 184 (20 lub 40 mg/kg; i.p.), 

wywołał zaburzenia procesów poznawczych u myszy w teście PA 

W kolejnych doświadczeniach badano wpływ powyższych połączeń na 

hiperaktywność lub zaburzenia pamięci indukowane MK 801 (0.3 lub 0.6mg/kg)               

u myszy: 

C. Wpływ połączeń haloperidolu i ligandów receptorów CB na hiperaktywność 

indukowaną MK 801(0.3lub 0.6mg/kg)  myszy: 

 Haloperidol, podany łącznie z inhibitorem FAAH, URB 597 (1 mg/kg; i.p.) obniżał 

hiperaktywność indukowaną MK 801 u myszy w aktymetrach 

 Haloperidol, łącznie z inhibitorem MAGL, JZL 184 (1 mg/kg; i.p.), nie wykazał 

istotnych zmian w hiperaktywności indukowanej MK 801 u myszy 

 

D. Wpływ połączeń haloperidolu i ligandów receptorów CB na zaburzenia pamięci 

długotrwałej indukowane MK 801 (0.3 lub 0.6 mg/kg) u myszy: 

 

 Haloperidol, podany łącznie z inhibitorem FAAH, URB 597 (0.3 lub 1 mg/kg; i.p.) 

nasilał zaburzenia pamięci indukowane MK 801  



 Haloperidol, podany łącznie z inhibitorem MAGL, JZL 184 (40 mg/kg; i.p.) znacznie 

nasilał zaburzenia pamięci indukowane MK 801, a w przypadku podania niższej 

dawki JZL 184 (20 mg/kg) i haloperidolu nie wykazano istotnych statystycznie zmian                 

w zaburzeniach akwizycji pamięci długotrwałej wywołanych MK 801 u myszy          

w teście PA 

Przedstawione powyżej wyniki badań świadczą o wpływie pośredniej modulacji 

funkcji ECS na efekty działania haloperidolu oraz potwierdzają funkcjonalną interakcję 

ECS i układu dopaminergicznego.  

W kontekście objawów pozytywnych schizofrenii, uzyskane w pracy wyniki 

wskazują na korzystne działanie na status psychotyczny wynikający z połączenia 

haloperidolu oraz inhibitorów rozkładu endokannabinoidów URB 597 lub JZL 184 na 

status psychotyczny, co przejawia się spadkiem ruchliwości badanych zwierząt. Co 

więcej, powyższe wyniki pokazują, że pośrednia modulacja funkcji ECS, za pomocą 

URB 597 może wpływać korzystnie na działanie haloperidolu w łagodzeniu  objawów 

psychotycznych schizofrenii o niewielkim nasileniu. Natomiast, w przypadku JZL 184, 

uzyskane wyniki są niespójne i wymagają dalszych badań.  

W przypadku objawów kognitywnych schizofrenii, przedstawione badania 

sugerują, że  połączenie inhibitorów rozkładu endokannabinoidów, URB 597 lub JZL 184       

z haloperidolem jest niewskazane, ponieważ może doprowadzić do intensyfikacji 

zaburzeń poznawczych występujących w schizofrenii.  

 

 Wpływ haloperidolu na objawy negatywne schizofrenii : 

W prezentowanej pracy doktorskiej nie poddano ocenie wpływu haloperidolu na 

objawy negatywne schizofrenii. Po pierwsze, dostępne dane literaturowe nie wskazują na 

korzystne działanie leków przeciwpsychotycznych I generacji, w tym haloperidolu na 

wycofanie społeczne indukowane antagonistą receptora NMDA (Becker i Grecksch, 

2004;Bruins-Slot et al., 2005; Qiao et al., 2001; Sams-Dodd, 1996; Sams-Dodd, 1997). 

Po drugie, test SI pozawala na pomiar kilku parametrów jednocześnie podczas jednego 

testu, a więc istnieje możliwość, że parametry te mogą na siebie oddziaływać prowadząc 

do fałszywie dodatnich wyników. Np. w przypadku badania wpływu leków 

przeciwpsychotycznych na interakcje społeczne gryzoni otrzymane wyniki mogą być 



niespójne ponieważ leki te mogą wpływać na takie parametry jak zachowania lękowe czy 

aktywność lokomotoryczna (Sams-Dodd, 1997). Zatem wzrost interakcji społecznych po 

podaniu neuroleptyków u zwierząt można błędnie interpretować jako korzystne ich 

działanie na objawy negatywne schizofrenii. Biorąc powyższe dane pod uwagę uznano 

badanie wpływu haloperidolu oraz połączeń tego leku wraz ze związkami 

kannabinoidowymi lub inhibitorami rozkładu endokannabinoidów na wycofanie 

społeczne zwierząt za bezzasadne. 

 

PODSUMOWANIE 

Badania ostatnich dekad przedstawiają ECS jako jeden z najbardziej 

rozpowszechnionych układów regulacyjnych w OUN. Szerokie rozmieszenie receptorów 

CB w mózgu wyjaśnia stale rosnącą listę funkcji przypisywanych ECS. Z tego powodu 

środki farmakologiczne działające na różne elementy systemu ECS (receptory CB1 lub 

CB2, inhibitory enzymów odpowiedzialnych za rozkład endogennych kannabinoidów) 

mają ogromny potencjał w leczeniu wielu ciężkich schorzeń OUN, w tym schizofrenii. 

W prezentowanej pracy doktorskiej zastosowano innowacyjne spojrzenie na 

opisane powyżej zagadnienia, polegające na zbadaniu po raz pierwszy wpływu substancji 

modulujących funkcjonowanie ECS w sposób bezpośredni (agoniści oraz antagoniści 

receptorów CB), lub pośredni (inhibitory enzymów rozkładających endokannabinoidy: 

FAAH i MAGL) na objawy pozytywne, negatywne i kognitywne schizofrenii. 

Dodatkowo, dokonano po raz pierwszy oceny interakcji działania tych związków wraz       

z haloperidolem, lekiem przeciwpsychotycznym I generacji rekomendowanym we 

współczesnej farmakoterapii  schizofrenii.    

Proponowane doświadczenia mają charakter nowatorski, a otrzymane wyniki 

dotyczące działania związków bezpośrednio i pośrednio modulujących funkcję ECS, 

pozwolą na poszerzenie wiedzy na temat dodatkowych mechanizmów i układów 

neuroprzekaźnikowych leżących u podstaw procesów związanych z zaburzeniami 

psychotycznymi, emocjonalnymi i kognitywnymi występującymi w przebiegu 

schizofrenii. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki badań umożliwiają bliższe poznanie 

funkcjonowania i wpływu bezpośrednich i pośrednich modulatorów układu ECS na 



rozwój schorzeń  w przebiegu, których dochodzi do zaburzeń psychotycznych, funkcji 

kognitywnych, oraz zachowań społecznych np. w schizofrenii. 

Dodatkowo, przedstawione wyniki mogą przyczynić się do rozwoju 

psychofarmakologii w kontekście endokannabinoidowej teorii schizofrenii, a także 

umożliwią uzyskanie po raz pierwszy informacji na temat efektów łącznego stosowania 

związków modulujących ECS wraz z dotychczas stosowanymi w farmakoterapii 

schizofrenii lekami przeciwpsychotycznymi jak np. z haloperidolem. Otrzymane wyniki 

mogą być pomocne do zaplanowania kolejnych badań na poziomie klinicznym, 

dotyczących poszukiwania nowych  i bardziej efektywnych strategii farmakologicznych 

w leczeniu wszystkich  objawów schizofrenii zarówno w mono- jak i politerapii. Wiedza 

ta, może przyczynić się do odkrycia nowych dróg farmakoterapii wielu objawów 

schizofrenii wolnej od wad obecnie stosowanego leczenia farmakologicznego. Biorąc pod 

uwagę zachęcające wyniki na poziomie przedklinicznym, wyzwaniem pozostaje 

potwierdzenie, czy związki modulujące funkcję ECS w sposób bezpośredni lub pośredni, 

można opracować jako skuteczne środki terapeutyczne, dlatego też niezbędne jest dalsze 

planowanie doświadczeń w tym kierunku. Z pewnością konieczne są dalsze badania w 

celu zidentyfikowania dokładnych mechanizmów molekularnych leżących u podstaw 

uzyskanych efektów behawioralnych u badanych zwierząt, oraz dokładnej roli 

poszczególnych receptorów CB, i endokannabinoidów w odpowiedzi komórkowej. 

Niemniej jednak, ligandy receptorów CB i inhibitory rozkładu endokannabinoidów 

wydają się być obiecującymi kandydatami w zakresie nowatorskich podejść do leczenia 

zaburzeń OUN przebiegających z dominującymi objawami psychotycznymi, 

kognitywnych i zaburzeniami zachowań społecznych np. schizofrenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


