
Streszczenie 

W ostatnich latach uwaga społeczeństwa, mediów i polityków koncentruje się na 

negatywnym zjawisku związanym z pojawieniem się nowych substancji psychoaktywnych 

(NPS). NPS, powszechnie znane jako dopalacze to produkty zawierające związki 

psychoaktywne, które nie zostały w danym czasie umieszczone na liście środków 

kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożywanie ich ma na celu 

wywołanie najbardziej zbliżonego efektu narkotycznego do substancji zdelegalizowanych. 

Problem nadużywania środków odurzających ma charakter globalny. Według raportu Biura 

Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości z 2020 roku szacuje się, że w 2019 

r. około 275 milionów ludzi na całym świecie między 15-64 rokiem życia zdecydowało się 

przynajmniej raz przyjąć substancję narkotyczną, co stanowi około 5,5% populacji. Z czego 

około 36 milionów osób ucierpiało z powodu działań niepożądanych zażytych związków. 

Jedną z najbardziej popularnych substancji z grupy NPS jest mefedron, półsyntetyczny 

związek należący do pochodnych katynonu, zaliczany również do związków z grupy 

amfetamin. Jak donoszą dane epidemiologiczne, mefedron jest jednym z najczęściej 

używanych narkotyków, tak jak marihuana, kokaina czy MDMA i jego użycie będzie 

prawdopodobnie zwiększać się. Mefedron, podobnie jak większość NPS, jest często stosowany 

w połączeniu z innymi substancjami, w tym nikotyną, MDMA, marihuaną, amfetaminą, 

kokainą czy kofeiną. Narastająca popularność NPS, a wraz z nimi mefedronu spowodowała 

znaczącą ilość zatruć, a nawet zgonów pośród nadużywających je młodych osób. Jednakże, 

brakuje danych dotyczących działania, neurotoksyczności jednorazowo i przewlekle 

stosowanego mefedronu oraz informacji odnoszących się do skutków łącznego stosowania 

z innymi substancjami psychoaktywnymi, chociaż problem wydaje się być znaczący. 

Mefedron wykazuje zbliżony mechanizm działania do amfetaminy i MDMA. Dzięki 

właściwościom lipofilowym przenika przez barierę krew-mózg do centralnego układu 

nerwowego, gdzie wywiera swoje działanie poprzez zwiększenie uwalniania monoamin: 

dopaminy (DA), noradrenaliny (NA), serotoniny (5-HT) oraz interakcję z białkami 

transportowymi: DA (transporter dopaminy, DAT), NA (transporter noradrenaliny, NET) i 5-

HT (transporter serotoniny, SERT). Działanie to skutkuje zwiększeniem stężenia 

wymienionych neuroprzekaźników w szczelinie synaptycznej oraz nasileniem transmisji 



monoaminergicznej. Mefedron powoduje szybki i zależny od dawki wzrost poziomu 5-HT 

i DA w jądrze półleżącym (NAC), prążkowiu i korze czołowej u szczurów. W działanie NPS 

zaangażowanych jest wiele układów neuroprzekaźnikowych, jednak nie ma jednoznacznych 

dowodów świadczących o zaangażowaniu układu endokannabinoidowego w mechanizm 

działania mefedronu. Na podstawie danych literaturowych można jedynie podejrzewać rolę 

układu kannabinoidowego w działaniu mefedronu, ponieważ wykazano, że receptory 

kannabinoidowe zaangażowane są w efekty działania innych psychostymulantów.  

W prezentowanej pracy oceniono efekty behawioralne indukowane podawaniem 

mefedronu – pojedynczo lub w skojarzeniu z MDMA lub ligandami receptorów 

kannabinoidowych CB1 i CB2 wraz z potencjalną oceną zaangażowania układu 

endokannabinoidowego w mechanizm działania mefedronu w zwierzęcych testach 

doświadczalnych. Podczas doświadczenia przebadano wpływ substancji lub połączenia 

substancji na efekty depresyjne w teście wymuszonego pływania (FST), efekty kognitywne 

w teście biernego unikania (PA), poziom lęku w teście podniesionego labiryntu krzyżowego 

(EPM), a także aktywność lokomotoryczną.  

Mefedron podawano w 3 schematach: 

• jednorazowym, polegającym na wykonaniu 1 iniekcji związku 

• subchronicznym, który charakteryzował się wykonaniem jednej iniekcji substancji co 

24 godziny przez 7 dni 

• ”binge” – podczas którego wykonano 4 iniekcje substancji co 2 godziny w ciągu 

1 dnia.  

W pierwszej część niniejszej pracy, wykazano, że mefedron wywołuje działanie 

przeciwdepresyjne oceniane w teście FST, w dniu podania substancji niezależenie od dawki 

i schematu podawania, natomiast 7 dnia po podaniu jednorazowymi lub w modelu ”binge” 

powoduje efekty prodepresyjne. Podobny efekt zaobserwowano 14 dnia po podaniu 

subchronicznym narkotyku. Jednorazowe podanie mefedronu poprawia efekty kognitywne 

w teście PA w dniu podania substancji oraz dzień po podaniu niezależnie od modelu podawania 

związku. Zaburzenie procesów uczenia się i pamięci zaobserwowano siódmego dnia po 

jednorazowej iniekcji substancji oraz podaniu w modelu ”binge”. Mefedron wywołuje działanie 

prolękowe u myszy wykazane w teście EPM, które może utrzymywać się nawet do 14 dni po 

wykonaniu iniekcji. 



W kolejnej części prezentowanej pracy, w celu określenia wzajemnych interakcji 

pomiędzy mefedronem i MDMA przebadano wpływ jednorazowej iniekcji mefedronu 

w połączeniu z jednorazową iniekcją MDMA w wyżej wymienionych testach. Przeprowadzone 

badania wykazały, że łączne podanie jednorazowej, nieaktywnej dawki mefedronu i MDMA 

wywołuje efekt przeciwdepresyjny oraz poprawę procesów kognitywnych w dniu podania 

substancji. 

W kolejnym rozdziale prezentowanej pracy, w celu określenia wzajemnych interakcji 

pomiędzy mefedronem a kannabinoidami, przebadano wpływ jednorazowych iniekcji ligandów 

receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2, w połączeniu z jednorazowym bądź 

subchronicznym podawaniem mefedronu na zachowania depresyjne indukowane podaniem 

mefedronu w teście FST u myszy. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że jednorazowa 

iniekcja oleamidu (agonisty receptora CB1), JWH 133 (agonisty receptora CB2), AM 630 

(antagonisty receptora CB2) odwróciła przeciwdepresyjne działanie jednorazowej dawki 

mefedronu w dniu podania substancji, natomiast jednorazowa iniekcja oleamidu i AM 251 

(antagonisty receptora CB1) odwróciła prodepresyjne działanie jednorazowego podania 

mefedronu siódmego dnia po podaniu substancji. Jednorazowa iniekcja oleamidu, JWH 133 

i AM 630 odwróciła przeciwdepresyjne działanie mefedronu podawanego subchronicznie 

ostatniego dnia podania substancji, natomiast jednorazowa iniekcja oleamidu lub AM 

251odwróciła prodepresyjne działanie subchronicznego podania mefedronu czternastego dnia 

po podaniu substancji. 

 W prezentowanej pracy przebadano również wpływ jednorazowych iniekcji ligandów 

receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2, w połączeniu z jednorazowym bądź 

subchronicznym podawaniem mefedronu na efekty kognitywne indukowane podaniem 

mefedronu w teście PA u gryzoni. Prezentowane wyniki wykazały, że jednorazowa iniekcja 

zarówno agonistów jak i antagonistów receptorów CB1 i CB2 odwróciła prokognitywne 

działanie jednorazowej dawki mefedronu w dniu podania oraz dzień po podaniu substancji, 

natomiast jednorazowa iniekcja oleamidu, AM 251 i AM 630 odwróciła zaburzenia procesów 

kognitywnych spowodowane jednorazowym podaniem mefedronu siódmego dnia po podaniu 

substancji. Jednorazowa iniekcja oleamidu, AM 251, JWH 133, AM 630 odwróciła 

prokognitywne działanie subchronicznie podawanego mefedronu ostatniego dnia podania 

substancji. Podobny efekt zaobserwowano dla połącznia oleamidu, AM 251, JHW 133 lub AM 

630 z mefedronem dzień po zakończeniu podawania substancji. Natomiast 7 dnia 

doświadczenia jednorazowa iniekcja oleamidu, AM 251 lub AM 630 w połączeniu 



z mefedronem podawanym subchronicznie wykazała działanie prokognitywne w porównaniu 

do grupy, która otrzymywała mefedron podawany subchronicznie. 

Podobną analizę przeprowadzono po podaniu kannabinoidów i mefedronu w modelu 

”binge”. Przedstawione badania wykazały, że AM 630 podany w schemacie ”binge” odwraca 

przeciwdepresyjne działanie forsownego podawania mefedronu dzień po podaniu substancji, 

natomiast AM 251 podany w modelu ”binge” odwraca prodepresyjne działanie forsownego 

podawania mefedronu po siedmiu dniach od wykonania iniekcji, w odniesieniu do grupy 

mefedronowej. Przeciwdepresyjne działanie połączenia substancji w odniesienu do grupy 

mefedronowej zaobserwowano również czternastego dnia doświadczenia. Natomiast, AM 630 

lub AM 251 podane w schemacie ”binge” odwracają prokognitywne działanie forsownego 

podawania mefedronu dzień po podaniu substancji. Wspomniane ligandy receptorów CB1 

i  CB2 podane w modelu ”binge” odwracają zaburzenia procesów kognitywnych spowodowane 

forsownym podawania mefedronu po siedmiu dniach od wykonania iniekcji. 

Podsumowując, otrzymane w niniejszej pracy wyniki mogą przyczynić się do poznania 

interakcji i nowych mechanizmów działania mefedronu. W związku z tym mogą stanowić 

szansę na rozwój i wypracowanie skuteczniejszej farmakoterapii zatruć tym NPS. 

Prezentowane nowatorskie badania udowodniły, że układ endokannabinoidowy za 

pośrednictwem obu podtypów receptorów CB1 i CB2 bierze udział w modulowaniu efektów 

kognitywnych i zachowań depresyjnych indukowanych podaniem mefedronu prawdopodobnie 

poprzez wpływ na transmisję monoaminergiczną, jednak dalsze badania biochemiczne są 

konieczne w celu potwierdzenia tej hipotezy.  

 


