
Streszczenie 

 

Nadmierne spożycie etanolu prowadzi do rozwoju uzależnienia i choroby 

alkoholowej, która charakteryzuje się kompulsywnym spożyciem alkoholu, utratą 

kontroli nad jego spożywaniem oraz występowaniem negatywnych stanów 

emocjonalnych podczas okresów abstynencji. Leczenie alkoholizmu jest procesem 

żmudnym i długotrwałym, najczęściej wymaga zastosowania jednocześnie kilku 

metod leczenia, co stanowi znaczące obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej. 

Metodą z wyboru w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu są interwencje 

psychospołeczne (np. terapia poznawczo-behawioralna). Mogą one być łączone  

z leczeniem farmakologicznym, które w Polsce jest ograniczone do stosowania 

czterech leków: disulfiramu, akamprozatu oraz dwóch antagonistów receptorów 

opioidowych: naltreksonu oraz nalmefenu. Leczenie choroby alkoholowej ma na celu 

zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu, zmniejszenie chęci sięgania po alkohol 

(głodu alkoholowego) oraz wydłużenie okresów abstynencji.  

Działanie etanolu na organizm wynika przede wszystkim z zaburzenia równowagi 

pomiędzy kwasem GABA, głównym neuroprzekaźnikiem hamującym,  

a glutaminianem, głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym w OUN. 

Glutaminianergiczne receptory NMDA są zasadniczym celem działania etanolu  

w OUN. Wykazano, że biorą one udział w nagradzającym działaniu etanolu, 

pośredniczą w nasileniu objawów odstawiennych oraz zmianach w plastyczności 

synaptycznej, które mogą brać udział w przejściu z okazjonalnego  

do niekontrolowanego spożycia alkoholu [Kotlińska i wsp., 2004; Biała i Kotlińska, 

1999; Barker i wsp., 2017; Becker i Lopez 2016, den Hartog i wsp., 2017]. 

Jednorazowa ekspozycja na etanol hamuje receptory NMDA, zaś przewlekłe 

podawanie etanolu wywołuje ich nadwrażliwość (up-regulację) w różnych 

strukturach mózgu [Pignataro i wsp., 2009; Kumari i Ticku, 2000]. Wielokrotna 

ekspozycja receptorów NMDA na alkohol przyczynia się do powstania 

nadpobudliwości i ekscytotoksyczności w OUN oraz odgrywa ważną rolę w rozwoju 

uzależnienia od alkoholu [Zamudio i wsp., 2021].  

Glicyna jest organicznym związkiem chemicznym, o najprostszej budowie 

spośród 20 aminokwasów. Ogrywa ona dwojaką funkcję w OUN ssaków:  



1) jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym, działającym poprzez wrażliwe  

na strychninę receptory glicynowe oraz 2) jest obligatoryjnym koagonistą receptora 

NMDA, modulującym neuroprzekaźnictwo pobudzające. Stężenie glicyny  

w szczelinie synaptycznej jest regulowane przez dwa wyspecjalizowane białka 

transportujące glicynę: GlyT1 i GlyT2. Transporter GlyT2 zlokalizowany  

jest presynaptycznie na neuronach glicynergicznych, a jego funkcją jest wychwyt 

glicyny z powrotem do zakończeń presynaptycznych. Transporter GlyT1 jest 

zlokalizowany głównie w neuronach glutaminianergicznych, ponadto jego ekspresja 

odzwierciedla rozmieszczenie receptorów NMDA [Cubelos i wsp., 2005].  

Jego funkcją jest usuwanie glicyny ze szczeliny synaptycznej w celu utrzymania 

optymalnego poziomu neuroprzekaźnika w otoczeniu receptorów NMDA. 

Zablokowanie GlyT1 powoduje wzrost aktywności receptora NMDA,  

pod warunkiem, że poziom glicyny nie przekracza poziomu nasycenia w miejscu 

wiązania dla glicyny w tym receptorze. Zbyt wysokie stężenie glicyny wywołuje 

zjawisko internalizacji receptora NMDA. Badania wykazały, że związki modulujące 

aktywność receptora NMDA poprzez hamowanie aktywności GlyT1 są skuteczne  

w hamowaniu zaburzeń OUN związanych z dysfunkcją tego receptora, takich jak 

uzależnienie od alkoholu oraz zaburzenia pamięci [Molander i wsp., 2007; 

Vengeliene i wsp., 2010; Lido i wsp., 2012; Karasawa i wsp., 2008; Kinney i wsp., 

2003]. 

Narażenie na etanol wywołuje deficyty poznawcze, deficyty pamięci i zaburzenia 

funkcji wykonawczych [Hermens i Lagopoulos, 2018; Bates i wsp., 2002;  

Pitel i wsp., 2007; Chen i wsp., 2018]. Zmiany te wynikają z neuroadaptacji  

w regionach mózgu zaangażowanych w uczenie się i pamięć (ciało migdałowate, 

kora mózgowa, hipokamp, prążkowie). Takie neuroadaptacje przyczyniają się  

do zmian w nagradzającymi awersyjnym działaniu etanolu, a także do zmian  

w zachowaniu związanym z konsumpcją etanolu [Abrahao i wsp., 2017]. 

Ważnym czynnikiem prowadzącym do nadużywania alkoholu oraz nawrotu  

do nałogu jest narażenie na stres. Separacja macierzyńska (MS) jest modelem 

zwierzęcym pozwalającym na badanie wpływu stresu doświadczanego we wczesnym 

okresie życia na rozwój funkcji fizjologicznych i behawioralnych. Badania wykazały, 

że separacja od matek, szczególnie powtarzalna, zaburza przekaźnictwo 

glutaminianergiczne oraz powoduje deficyty w procesach uczenia się i pamięci 

[Gordon, 2002; Sinha, 2001; Delavari i wsp., 2016; Pickering i wsp., 2006]. 



Celem niniejszej dysertacji było zbadanie wpływu związku Org24598 

działającego jako inhibitor transportera GlyT1, na zaburzenia pamięci poznawczej  

i przestrzennej wywołane podawaniem etanolu. Ponadto, celem pracy  

było wykazanie czy separacja od matki w pierwszych 21 dniach życia wpływa na 

spożycie etanolu w teście wyboru „dwóch butelek” u dorosłych szczurów oraz czy 

Org24598 może modulować ten efekt w sposób zależny od receptora NMDA.  

Pierwszy etap pracy miał na celu ocenę wpływu związku Org24598  

na zaburzenia pamięci deklaratywnej wywołane przewlekłym podawaniem etanolu  

u szczurów, mierzone 24 i 48 godzin od odstawienia etanolu. Zaburzenia pamięci 

deklaratywnej oceniano przy użyciu testu rozpoznawania nowego obiektu (NOR).  

W celu potwierdzenia specyficznego działania Org24598 przeprowadzono test 

podniesionego labiryntu krzyżowego (EPM) oraz badania molekularne ekspresji 

podjednostek GluN1, GluN2A, GluN2B oraz białka PSD-95. Na podstawie tych 

badań wykazano, że Org24598 usprawniał pamięć deklaratywną zaburzoną podaniem 

etanolu oraz normalizował ekspresję podjednostek GluN1 i GluN2B w receptorze 

NMDA zaburzoną etanolem w strukturach mózgu włączonych w pamięć 

deklaratywną (kora okołowęchowa, hipokamp).  

Drugi etap pracy miał na celu zbadanie wpływu Org24598 na zaburzenia 

pamięci przestrzennej oraz elastyczności pamięci wywołane odstawieniem etanolu 

podawanego w skumulowanych dawkach (ang. binge). W tym celu zwierzęta 

poddano testowi labiryntu kołowego Barnes’a oraz EPM. Wykazano, że podanie 

związku Org24598 usprawnia uczenie i plastyczność pamięci, a efekt ten hamuje 

antagonista miejsca glicynowego w receptorze NMDA, związek L-701.324,  

co sugeruje udział miejsca glicynowego w receptorze NMDA w prokognitywnym 

działaniu Org24598. 

Trzeci etap badań niniejszej dysertacji polegał na ocenie wpływu Org24598  

na preferencję etanolu, którą mierzono w teście wyboru „dwóch butelek”  

oraz plastyczność pamięci badaną w teście labiryntu kołowego Barnes’a u zwierząt 

poddanych stresowi w modelu wczesnej MS, a także wpływ płci na te efekty. 

Wykazano, że MS wywołuje większą chęć spożycie etanolu w teście wyboru „dwóch 

butelek” u dorastających szczurów, z widocznym wpływem płci na ten efekt (samice 

poddane MS spożywały więcej etanolu niż samce). Ponadto, poddanie zwierząt 

procedurze MS skutkowało znaczącym wzrostem poziomu podjednostki GluN1 

receptora NMDA w korze czołowej i prążkowiu brzusznym tylko u samic, a także 



zwiększeniem ekspresji podjednostki GluN2B w tych strukturach mózgu u obu płci. 

Podanie Org24598 obniżało ilość wypijanego etanolu u szczurów poddanych MS,  

w sposób zależny od dawki. Szczury poddane MS wykazywały również deficyt  

w procesie odwróconego uczenia w labiryncie kołowym Barnes’a, z podobnym 

efektem u obu płci. Wykazano, że podanie Org24598 łagodzi te deficyty, a podanie 

związku L-701.324 odwraca efekt Org24598. 

Badania przedstawione w niniejszej pracy wykazały, że modulatory miejsca 

glicynowego w receptorze NMDA mogą być potencjalnym celem w leczeniu 

zaburzeń pamięci poznawczej i przestrzennej wywołanych uzależnieniem  

od alkoholu. Ponadto, miejsce glicynowe w receptorze NMDA może być celem  

w leczeniu uzależnienia od alkoholu u młodzieży poddanej stresowi MS w okresie 

okołoporodowym. 

 


