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Zakładu

STRESZCZENIE. Cel - Omówienie zmian przekaźnictwa

GABA-ergicznego i serotoninergicznego
w zaburzeniach lękowych i ich terapii, oraz przedklinicznych modelach lęku. Poglądy - Wyniki badań
sugerują istotną rolę interakcji układu GABA-ergicznego i serotoninergicznego w powstawaniu reakcji
lękowych. L~tniejące dane ekspe/ymantalne wskazują na obniżenie gęstości receptorów GABA-A u chorych z zaburzeniami lękowymi. Ponadto, eksperymenty na zwierzętach i badania kliniczne potwierdząją zangażowanie układu serotoninergicznego
w powstawanie reakcji lękowych. Wydaje się, że rola
serotoniny jest różna w zależności od struktu/y
ośrodkowego układu nerwowego oraz typu receptora, które ulegają pobudzeniu. Zmiany przekaźnictwa
GABA-ergicznego i serotoninergicznego pozostają nie tylkolaktem empirycznym - w terapii wykorzystuje się leki wpływające na przekaźnictwo
GABA-ergiczne - benzodiazepiny i serotoninergiczne - agonistów receptora 5-HT1A oraz SSR1
(selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Wnioski - Przedstawione badania kliniczne
i eksperymentalne wskazują na istotne znaczenie
serotoniny, kwasu GABA oraz interakcji między
tymi neuroprzekaźnikami w zaburzeniach lękowych
jak również w ich terapii.
Słowa

SUMMARY. Objective - In this paper we describe
changes occurring in GABA-ergic and serotoninergic systems in anxiety disorders and preclinical models ol anxiety. Review - The presented
results underlie the importance olGABA-ergic and
serotonergic interactions in anxiety disorders.
Existing experimental data report the decreased
nllmber ol GABA-A receptors in patients sujfering
lrom anxiety disorders. Moreove/; the preclinical
and clinical stlldies conlirm the importance
ol serotonergic system in anxiety reactions. The
role ol serotonergic transmission in anxiety reactions is variable and depends on the activated strllcture and receptor type. The changes in GABA-ergic
and serotonergic systems in anxiety disOl-ders
are more than empirical lacts since the main
drugs l/sed in the treatment ol anxiety are those
acting on GABA-A receptors (benzodiazepines),
5-HTJA receptors (bl/spiran) and serotonin transporter (selective serotonin reuptake inhibitors).
Conclusions - The data confirm the importance
ol GABA-ergic, serotonergic systems and in teractions between these systems in occurrence and
treatment ol anxiety disorders.

kluczowe: GABA-A / benzodiazepiny / lęk / serotonina / częściowi agoniści receptora 5-HT 1A
/ SSRI / interakcje serotoninergiczno-GABA-ergiczne
Key words:
GABA-A / benzodiazepines / anxiety / serotonin / 5-HT 1A agonists / SSRI
/ serotonin-GABA interactions
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Słownik

skrótów:
- benzodiazepiny
- c1lOlecystokinina
- poszczególne podtypy receptorów
dopaminergicznych
GABA - kwas gammaaminomasłowy
GAD
- zespół lęku uogólnionego
5-HT
- serotonina
5-HT 1A , 5-HT2A , 5-HT2C '
5-HT3 - poszczególne podtypy receptorów
serotoninergicznych

p-CPA - chlorofenylalanina
5,7-DHT - 5,7-dihydrotryptamina
o.u.n.
- ośrodkowy układ nerwowy
PET
- pozy tronowa emisyjna tomografia
komputerowa
PTZ
- pentylenetetrazol
SPECT - tomografia emisyjna pojedynczego
fotonu
SSRI
- selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny

BDZ
CCK
D 2, D3

Zaburzenia

lękowe stanowią obszerną

i

niejednorodną grupę schorzeń. Zaliczamy do
nich: lęk uogólniony (GAD), lęk paniczny, fo-

bie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia adaptacyjne oraz zespół lęku pourazowego. Lęk często współistnieje również z
chorobami afektywnymi lub psychozami [16].
Pomimo intensywnych badań, molekularne podłoże lęku do tej pory nie zostało w pełni
poznane. Analizując rolę neuroprzekaźników
w reakcji lękowej, wykazano istotne znaczenie następujących układów: GABA-ergicznego, aminokwasów pobudzających, serotoninergicznego, noradrenergicznego, układu
cholinergicznego, dopaminergicznego, peptydów endogelUlych oraz hormonów związa
nych z osią podwzgórze-przysadka-nadnercza [17, 19,29].
O szczególnej roli układu GABA-ergicznego oraz serotoninergicznego w patogenezie lęku świadczy fakt, że w terapii zaburzeń
lękowych istotne znaczenie odgrywają leki
wpływające na przekaźnictwo GABA-ergiczne i serotoninergiczne. Najczęściej używane
są pochodne benzodiazepiny (agoniści kompleksu GABA-A), częściowi agoniści receptora 5-HT 1A i SSRI (selektywne inhibitory
wychwytu zwrotnego serotoniny) [17, 19,
29]. Obecnie dominującą rolę w przewlekłym
leczeniu lęku zaczynają odgrywać SSRI,
które nie mają działania uzależniającego i są
skuteczne w większości zaburzeń lękowych.
W związku z powyższym w tej pracy ograniczyliśmy się do przedstawienia leków przeciwlękowych, które bezpośrednio wpływają
selektywnie na układ serotoninergiczny lub
GABA-ergiczny.

UKLAD GABAERGICZNY A LĘK

GABA (kwas gammaaminomasłowy) jest
głównym neuroprzekaźnikiem hamującym

w o.u.n. Jednym z działa!'l, w których pośred
niczy GABA jest działanie przeciwlękowe.
Zachodzi ono na skutek aktywacji receptorów GABA-A w określonych strukturach
mózgu, przede wszystkim układzie limbicznym [29]. Receptor GABA-A jest pentamerem złożonym z 5 glikoproteinowych podjednostek tworzących kanał chlorkowy. Pobudzenie tego receptora prowadzi do otwarcia
kanału, napływu jonów chlorkowych do
komórki i następczej hiperpolaryzacji neuronów, co powoduje zahamowanie ich czynności. Badania molekularne umożliwiły identyfikację następujących podjednostek receptora GABA-A: a, p, 0, y, p, 1t, e. Każda
z podjednostek może występować w szeregu
izoform, obecnie wyróżniono ich 16 [9].
Odpowiedni układ podjednostek receptora GABA-Ajest odpowiedzialny zajego profil działania (anksjolityczny, sedatywny, nasenny). Najważniejszą rolę w różnicowaniu
działania fizjologicznego receptora wydaje
się odgrywać podjednostka a. Badania przedkliniczne wskazują na istotną rolę podjednostki a2 w mechanizmach prowadzących
do reakcji lękowych. Wykazano m.in., że
myszy z punktowymi mutacjami w podjednostce a2 charakteryzowały się brakiem
efektu anksjolitycznego po podaniach diazepamu [22, 39]. Receptory o różnej budowie
podjednostkowej są zlokalizowane w innych
strukturach mózgu. Te, w skład których
wchodzi podjednostka a2 występują w ukła-
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dzie limbicznym: hipokampie, korze mózgu
oraz prążkowiu [39].
Są liczne informacje wskazujące na osła
bione przekaźnictwo GABA-ergiczne u ludzi
cierpiących na zaburzenia lękowe. Badania
obrazowe (pET i SPECT) wykazały obniżone
wiązanie ligandów receptorów GABA-A
u chorych z napadami paniki lub lękiem uogólnionym w lewym płacie skroniowym [26]. Ponadto, okazało się, że u pacjentów z napadami
paniki oraz lękiem uogólnionym BDZ (benzodiazepiny - leki nasilające przekaźnictwo
GABA-ergiczne) słabiej zmniejszają szybkość
ruchów oka Geden z parametrów określają
cych hamujące działanie BDZ) niż u grupy
kontrolnej [26]. Pacjenci z lękiem uogólnionym charakteryzują się również osłabioną sedacją po BDZ, co sugeruje zmniejszoną wraż
liwość ośrodkowych receptorów GABA-A
[6]. Wyróżniają się oni zredukowaną liczbą
obwodowych receptorów benzodiazepinowych na płytkach krwi i limfocytach w porównaniu z grupą kontrolną [42]. DługotrWałe
leczenie BDZ u osób z lękiem uogólnionym
zwiększa ilość obwodowych miejsc wiązania
BDZ do poziomu prawidłowego [2,42, 31].
Analiza przedstawionych danych wskazuje,
że osłabione przekaźnictwo GABA-ergiczne
u pacjentów z zaburzeniami lękowymi wynika przynajmniej częściowo ze zmniejszenia
liczby receptorów GABA-A.
Benzodiazepiny
Obecnie stosowane w terapii benzodiazepiny (BDZ) są nie selektywnymi ko-agonistami receptora GABA-A. Substancje te łącząc
się ze swoim miejscem allosterycznego wią
zania w kompleksie receptora GABA-A nasilają powinowactwo endogennego GABA
do kompleksu GABA-A i przez to wydłużają
czas efektywnego otwarcia kanału chi orkowe go [2]. Taki mechanizm działania prowadzi do nasilenia procesów hamujących w
o.u.n. BDZ póbudzają receptory GABA-A
zbudowane z podjednostek y2 oraz al, a2,
a3 lub aS, natomiast receptory GABA-A,
w skład których wchodzą podjednostki a4
lub a6 są niewrażliwe na ich działanie [7].
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Przeciwlękowy wpływ benzodiazepin w
zwierzęcych modelach lęku jest dobrze udo-

kumentowany. Wywierają one efekt anksjolityczny niezależnie od drogi podawania:
ośrodkowo (zarówno dokomorowo, jak i do
struktur o.u.n.) oraz parenteralnie [4, 13].
W związku z tym BDZ są często używane
jako substancje referencyjne w badaniu
potencjalnego działania przeciwlękowego
"nowych" związków [4]. W tabl. 1 przedstawiono najczęściej używane przedkliniczne
modele lęku, do których będziemy się odwoływać w dalszej części artykułu.
Benzodiazepiny są stosowane w leczeniu
schorzeń lękowych od lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku. Jednakże przyjmowanie
tych leków napotyka istotne ograniczenia.
Należą do nich działania niepożądane (sedatywne, miorelaksacyjne i amnestyczne), efekt
uzależniający oraz związany z nim częsty
nawrót lęku po przerwaniu terapii (60-80%)
[2]. Jednak ze względu na krótką latencję
działania, skuteczność w większości zaburzeń lękowych (GAD, napady paniki, fobie),
BDZ od wielu lat są grupą anksjolityków
o ważnej roli w leczeniu lęku. Ponadto, leki
te są dobrze tolerowane przez pacjentów
[6, 32]. Obecnie w terapii używa się kilkanaś
cie leków z grupy benzodiazepin (m.in. klonazepam, diazepam, temazepam, klorazepat,
bromazepam, prazepam, chlordiazepoksyd,
lorazepam, midazolam, oksazepam, flunitrazepam, kwazepam, alprazolam, adinazolam,
loprazolam). Poszczególne leki posiadają
wspólny mechanizm działania, różnią się
okresem póhrwania, siłą działania oraz metabolizmem. Leki dłużej działające stosuje się
w GAD, bowiem znoszą objawy lęku również następnego dnia. Ponadto, po przerwaniu terapii długodziałającą pochodną benzodiazepiny objawy zespołu abstynencyjnego
są słabiej wyrażone w porównaniu z krócej
działającym związkiem tej grupy [2]. Natomiast w leczeniu napadów paniki używane są
przede wszystkim BDZ o dużej sile działania
wewnętrznego, np. alprazolam, klonazepam,
lorazepam [1]. BDZ stosuje się również
w psychozach z silnie wyrażonym lękiem [29].
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Tablica 1. Zestawienie

przykładowych

Nazwa testu
Testy oparte na neofobii - na

przedklinicznych modeli

lęku

Opis

I
lęku

przed nieznanym

OFT - test otwartego pola

- za obszar lękotwórczy uznaje się centralne, jasno oświetlone pole,
które w warunkach standardowych jest słabiej eksplorowane przez
zwierzęta (naturalny lęk) [34]

Test uniesionego labiryntu

- obszar lękotwórczy - otwarte ramiona labiryntu,
przez zwierzęta [3]

słabiej

eksplorowane

Test zagrzebywania kolorowych kulek - kolorowe kulki dla myszy są bodźcem awersyjnym i w związku
z tym zwierzęta zakopują je w ściółce [3]
Test interakcji socjalnych

- w awersyjnym środowisku (bardzo jasno oświetlone otoczenie)
analizowane są społeczne i antyspołeczne zachowania zwierząt [3]

Testy oparte na warunkowaniu - zwierzęta umieszcza się w środowisku, w którym otrzymują bodziecawersyjny, następnie analizuje się zachowania lękowe zwierząt w reakcji na otoczenie....: awersyjny kontekst [19]
Test warunkowego znieruchomienia
("freezing")

- analizowane są epizody znieruchomienia
przejawem lęku [19]

Test warunkowanej wokalizacji

- analizowana jest charakterystyczna wokalizacja ultradźwiękowa
- przejaw lęku u zwierząt [28]

ultradźwiękowej

Testy konfliktowe - polegają na tIumieniuokreślonych reakcji
wykorzystujące

warunkowych) przez

u zwierząt

bodźce

awersyjne

1- tłumienie picia wody przez słaby bodziec bólowy [25]

Test Vogla
Testy

(także

będące

metody farmakologiczne lub elektrofizjologiczne

Podawanie substancji prolękowych:
PTZ (pentylenetetrazol), CCK
(cholecystokinina)

- model napadów paniki [3]

Draźnienie

PAG
(istota szara okolowodociągowa)

- model napadów paniki [3]

Bezpieczne jest łączenie benzodiazepin
z anksjolitykami oddziałującymi na przekaż
nictwo serotoninergiczne (SSRI i częściowi
agoniści receptora 5-HT ), zwłaszcza, że
1A
grupy leków wpływające na układ serotoninergiczny silniej wpływają na psychiczne
objawy lęku (np. drażliwość, niepokój) oraz
zaburzenia nastroju [2]. Z kolei BDZ są skuteczniejsze w znoszeniu somatycznych i autonomicznych przejawów lęku [6]. BDZ ze
względu na swoje działanie uzależniające nie
powinny być przyjmowane dłużej niż przez
3 tygodnie, w tym czasie poprzez odpowiedniąpsychoterapię należy u pacjenta wykształ
cić psychologiczne mechanizmy obronne [29].
Badania nad BDZ działającymi na podjednostkę a2 oraz częściowymi agonistami recep-

tora (czyli związkami słabiej pobudzającymi
receptor) GABA-A mają na celu ograniczenie
problemu uzależnień i działań niepożądanych
związanych z przyjmowaniem obecnie stosowanych BDZ. Związki o takim profilu są testowane w przedklinicznych modelach lęku,
jednak nie znalazły do tej pory zastosowania
w klinice. Należy do nich m.in. SL 651498
- agonista receptorów GABA-A a2, a3. Powodował on efekt przeciwlękowy w przedklinicznych modelach lęku (labirynt krzyżo
wy, test Vogla) u gryzoni. Jego niekorzystne
działanie motoryczne i sedatywne występuje
w dawkach 3 razy wyższych niż minimalna
dawka przeciwiękowa [9]. Innymi związkami,
które są selektywnymi agonistami receptora
GABA-A a2 są: ep 615003,pagoclone [39].
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ROLA UKŁADU
SEROTONINERGICZNEGO W

LĘKU

Badania neurofarmakologiczne wskazują
na istotną rolę serotoniny w powstawaniu
reakcji lękowych. Jednakże istniejące doniesienia nie rozstrzygają jednoznacznie czy
zahamowanie czy też nasilenie przekaźnictwa
serotoninergicznego wywiera efekt przeciwlękowy. Przyczyną tego stanu jest niepełna
znajomość serotoninergicznych mechanizmów molekularnych związanych z lękiem.
Badania neurobiologiczne sugerują, że
szlaki serotoninergiczne prowadzące z jąder
szwu do ciała migdałowatego i kory czoło
wej są związane z powstawaniem lęku warunkowego, natomiast te które unerwiają
istotę szarą okołowodociągową są zaangażo

wane w mechanizmy pośredniczące napadów
paniki -lęk bezwarunkowy [26].
Rola poszczególnych podtypów receptorów serotoninowych w lęku jest nadal intensywnie badana. Niebudzącym dyskusji jest
fakt zaangażowania receptora 5-HT IA w re-

gulację zachowań lękowych. Potwierdzają

go: przeciwlękowe działanie częściowych
agonistów receptora 5-HT IA w zwierzęcych
modelach lęku [23] oraz ich skuteczność
(buspiron, tandospiron) w terapii GAD [2, 20,
38]. Udowodniono, że w mechanizmie działania SSRI ważną rolę odgrywają receptory
5-HT lA [43]. Obserwacje te pozostają w zgodzie z faktem, że myszy pozbawione receptora 5-HT 1A wykazują zwiększony poziom
lęku w teście uniesionego labiryntu i otwartego pola [10]. Dane eksperymentalne sugerują pro lękowy wpływ pobudzenia receptorów 5-HT2A i 5-HT3 [19]. Modele zwierzęce
wskazują, że blokowanie receptora 5-HT
2A
łagodzi lęk i reakcje unikania [2], a badania na
ludziach wykazały przeciwlękowe działanie
ritanseryny (antagonisty receptora 5-HT2N2C )
[5]. Nie potwierdzono natomiastjednoznacznie przeciwlękowego działania antagonistów
receptora 5-HT3 w badaniach przedklinicznych i klinicznych [27].
Zgromadzono wiele informacji świadczą
cych, że osłabienie przekaźnictwa serotoni-
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nergicznego przez toksyny niszczące selektywnie neurony i aksony serotoninergiczne,
np. p-ePA (chlorofenylalaninę), 5,7-DHT
(5,7-dihydrotryptaminę), ma efekt anksjolityczny w procedurach konfliktowych [25,
35,36]. Jednakże przeciwlękowy efekt zahamowania przekaźnictwa serotoninergicznego
w innych przedklinicznych modelach lęku,
m.in. otwartym polu, nie jest aż tak oczywisty [25]. Są również przeciwstawne dane
świadczące, że nasilenie przekaźnictwa serotonergicznego, m.in. w korze przedczołowej,
ma działanie przeciwlękowe - prowadzi
do skrócenia czasu warunkowanego znieruchomienia szczurów [12]. Wyniki badań
przedklinicznych zwracają uwagę, że bodźce
stresujące (m.in. umieszczenie zwierzęcia
w labiryncie krzyżowym, warunkowanie szokiem elektrycznym) zwiększają uwalnianie
serotoniny w ciałach migdałowatych, hipokampach, korze przedczołowej i jądrach
szwu [43]. Jednakże wzrost uwalniania serotoniny nie koreluje z poziomem "lęku" [8].
Także u ludzi z zaburzeniami lękowymi
obserwowano zmiany przekaźnictwa serotoninergicznego. Stwierdzono niższe stężenia
serotoniny w płynie mózgowo-rdzeniowym
u pacjentów z lękiem uogólnionym w porównaniu z grupą kontrolną [6] oraz spadek
wiązania paroksetyny przez płytkowy transporter serotoniny [14]. Obniżenie wiązania
paroksetyny na płytkach krwi obserwowane
jest również u pacjentów z napadami paniki
[14]. Dane te sugerują, że u pacjentów z zaburzeniami lękowymi dochodzi do osłabienia
przekaźnictwa serotoninergicznego.
Reasumując, przedstawione wyniki badań
wskazują na zmienione przekaźnictwo serotoninergiczne w zaburzeniach lękowych.
Niejednoznaczne wyniki badań neurobiologicznych sugerują, że rola serotoniny może
być różna w zależności od struktury i typu
receptora, prolękowa lub przeciwiękowa.
Zmiany przekaźnictwa serotoninergicznego
w schorzeniach lękowych pozostają nie
tylko faktem empirycznym. Modulowanie
tego przekaźnictwa - stosowanie SSRI oraz
częściowych agonistów receptora 5-HT IA ma
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znaczenie w terapii lęku. Godnym przedstawienia jest fakt, że ostatnio badane na zwierzętach są właściwości związku (EMD
68843), będącego jednocześnie częściowym
agonistąreceptorów 5-HT lA oraz inhibitorem
wychwytu zwrotnego serotoniny. Charakteryzuje się on silniejszym niż 88Rl działaniem
przeciwdepresyjnym, a ponadto wykazuje
efekt anksjolityczny w teście warunkowanej
awersyj nie wokalizacji ultradźwiękowej [28].
Częściowi agoniści

receptora 5-HT la
receptora 5-HT lA
terapii lęku uogólnionego. Związki z tej grupy wykazują
powinowactwo do pre- i postsynaptycznych
receptorów 5-HT IA . Buspiron Geden z zarejestrowanych agonistów 5-HT IA) oddziałuje
ponadto na receptory 5-HT2 oraz receptory
dopaminergiczne D 2 i D3 (agonista). Częś
ciowi agoniści receptora 5-HT IA podani
jednorazowo zmniejszają syntezę serotoniny
w o.u.n. i nasilają postsynaptyczne hamowanie w hipokampach. Jednakże czas potrzebny do uzyskania efektu terapeutycznego agoni stów receptora 5-HT IA - ok. 2 tygodnie
(zbliżony do latencji działania 88Rl) - sugeruje, że przewlekłe przyjmowanie tych grup
leków prowadzi do podobnych zmian neuroadaptacyjnych w o.u.n. Zmiany te nie sąjed
nak do końca poznane. Obie grupy leków
wywołują
densytyzację
autoreceptorów
5-HT IA w jądrach szwu, co powoduje wzrost
stężenia serotoniny w szczelinie synaptycznej . Efekt ten zachodzi już po 3 dniach,
czyli znacznie wcześniej niż obserwowana
poprawa stanu klinicznego pacjenta [18, 43].
Przewlekłe podawanie agonistów receptora
5-HT IA prowadzi również do densensytyzacji
postsynaptycznych receptorów 5-HT1A m.in.
w podwzgórzu [43]. Ponieważ to zjawisko
jest obserwowane po ok. 7-14 dniach wydaje
się, że może ono odzwierciedlać opóźniony
efekt terapeutyczny tej grupy leków [43].
W przedklinicznych modelach lęku wykazywano działanie anksjolityczne agonistów
receptora 5-HT IA . Działają one przeciwlę
kowo w testach warunkowego znieruchomieCzęściowi agoniści
znaleźli zastosowanie w
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nia [12], w teście otwartego pola [34] oraz
w modelu hipertermii indukowanej stresem
u myszy [4].
Obecnie zarejestrowane są dwa leki z grupy częściowych agonistów receptora 5-HT lA:
buspiron (Europa, U8A) i tandospiron (Japonia). Nie należą one do leków pierwszego
rzutu w GAD, gdyż schorzenie to współist
nieje często z napadami paniki (40%) oraz
fobiami (20%), na które leki te nie wpływają
[32]. Dla pacjenta korzystne jest selektywne
działanie przeciwlękowe tej grupy leków,
nieliczne działania niepożądane i brak istotnych interakcji z innymi substancjami. Istnieją również przesłanki, że ta grupa leków
poprawia obniżony nastrój [2]. Problemem
jest to, że efekt terapeutyczny częściowych
agonistów receptora 5-HT IA ujawnia się po
ok. 2 tygodniach leczenia [29].

SSRI - SELEKTYWNE INHIBITORY
WYCHWYTU ZWROTNEGO
SEROTONINY

88Rl to grupa leków o ustalonej pozycji
w terapii depresji. Ujawniono również ich
skuteczność w terapii zaburzeń lękowych.
Obecnie zarejestrowanych jest 5 leków z tej
grupy: fluoksetyna, fluwoksamina, citalopram, paroksetyna i sertralina. 88RI hamują
wychwyt zwrotny serotoniny przez zakOl1czenia nerwowe (blokują transporter serotoninowy), co prowadzi do wzrostu stężenia
tej monoaminy w szczelinie synaptycznej
[41]. Przewlekłe podawanie 88RI powoduje
wzrost przekaźnictwa serotoninergicznego,
co prowadzi do zmian receptorowych [6].
Wydaje się, że głównym mechanizmem
odpowiedzialnym za efekt terapeutyczny tej
grupy leków jest desensytyzacja postsynaptycznych receptorów 5-HT IA [21,43]. Desensytyzacja występuje po ok. 7-14 dniach, czyli po okresie czasu porównywalnym z tym,
po którym u pacjentów dochodzi do ujawnienia efektów terapeutycznych tej grupy
leków. Ponadto podczas przewlekłego stosowania 88Rl dochodzi do nadwrażliwości
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receptorów 5-HT2A/2C i wzrostu ich ekspresji
w podwzgórzu i korze mózgu. Być może
te receptory także są związane z efektem
anksjolitycznym [43].
W modelach zwierzęcych wykazywano
przeciwlękowe działanie SSRI podawanych
przewlekle. Wywierają one efekt anksjolityczny w testach zakopywania kulek u myszy [3].
Stwierdzono, że citalopram, f1uwoksamina,
f1uoksetyna stosowane przez ponad 2 tygodnie
w teście uwarunkowanego znieruchomienia
wykazują działanie przeciwlękowe [12, 43].
Fluwoksamina i citalopram po podaniach
wielokrotnych (>2 tygodni) hamują reakcję
neofobii u zwierząt [12]. Przewlekle podawana tluoksetyna znosi pro lękowy wpływ CCK
(cholecystokininy) u zwierząt, czyli wykazuje
działanie anksjolityczne w modelu napadów
paniki [40]. Paroksetyna po podaniach przewlekłych powodowała efekt anksjolityczny
w teście interakcji socjalnych [40].
SSRI w ostatnich latach zyskały znaczenie w terapii zaburzeń lękowych. Najwięcej
danych dotyczy skuteczności SSRI w napadach paniki (przewlekłe podawanie tych
leków zapobiega wystąpieniu ataków paniki)
i zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych.
Ponadto istnieją doniesienia o korzystnym
działaniu tej grupy leków w fobiach i zespole
lęku pourazowego. Paroksetyna wydaje się
skuteczna także w terapii lęku uogólnionego.
Fluoksetyna, ze względu na częstsze od pozostałych działanie pro lękowe w początko
wym okresie terapii, jest rzadziej stosowana.
Takie dyskretne różnice w profilu działania
przeciwlękowego są tłumaczone różną selektywnością leków tej grupy do transportera
serotoniny oraz powinowactwem do innych
receptorów [2, 6, 44]. Citalopram, sertralina
i paroksetyna są bardziej selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny,
podczas gdy tluoksetyna i tluwoksamina
nasilają również wychwyt zwrotny noradrenaliny. Fluoksetyna oddziałuje także na
receptory 5-HT2A i 5-HT2C" SSRI wykazują
ponadto powinowactwo do innych układów
receptorowych, np. sertralina do transpOliera dopaminy, a paroksetyna do receptorów

muskarynowych [44].
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Należy podkreślić, że

przeciwlękowe działanie

tej grupy leków rozwija się po ok. 2-3 tygodniach stosowania,
a na początku terapii mogą one powodować
nasilenie lęku [3]. Problem ten można rozwiązać podając w początkowym okresie
terapii równocześnie BDZ. SSRI są dość bezpieczną grupą leków, lecz należy pamiętać,
że mogą często wywoływać dolegliwości ze
strony przewodu pokarmowego, zaburzenia
snu i zaburzenia seksualne [2].

INTERAKCJE SEROTONINERGICZNO-GABA-ERGICZNYCH W DZIALANIU
AKSJOGENNYM I ANKSJOLITYCZNYM
Dane eksperymentalne wskazują na istotinterakcji GABA-ergiczno-serotoninergicznych w tworzeniu reakcji
lękowych oraz działaniu przeciwlękowym
[25]. Wyniki badań neurobiologicznych wskazują na zmiany przekażnictwa serotoninergicznego pod wpływem BDZ oraz na wpływ
leków zmieniających przekażnictwo serotoninergiczne na układ GABA-ergiczny.
Wykazano, że BDZ podawane u zwierząt
zarówno jednorazowo, jak i przewlekle hamują przekażnictwo serotoninergiczne w ją
drach szwu, ciele migdałowatym, hipokampach, korze czołowej. Udowodniono, że
zmiany te korelują z wpływem anksjolitycznym BDZ w przedklinicznych modelach lęku
[15,25,30].
Z kolei buspiron oddziałuje na układ
GABA-ergiczny. Stwierdzono, że już jednorazowe podanie buspironu powoduje statystycznie istotny wzrost wiązania znakowanego radioaktywnie muscimolu (liganda
receptora GABA-A) w korze czołowej, oraz
tendencje do wzrostu w zakręcie zębatym
i hipokampach. Obserwacje te świadczą o nasileniu transmisji GABA-ergicznej przez ten
związek [34].
Donoszono, że antagoniści receptora
GABA-A (pikrotoksyna, bikukulina) podawane dootrzewnowo znosiły anksjolityczny
efekt osłabienia transmisji serotoninergicznej
nąrolę ośrodkowych
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m.in. po p-CPA (chlorofenylalanina - inhibitor syntezy 5-HT) w teście Vogla, jednocześnie nie wpływając na pragnienie i próg
bólowy [25, 35, 36]. Sugeruje to, że efekt
anksjolityczny związany z osłabioną transmisją serotoninergiczną może wynikać z uwalniania pozytywnych modulatorów kompleksu GABA-A, np. GABA, neurosteroidów
[37]. Dodatkowo o ważnej roli interakcji
serotoninergiczno-GABA-ergicznych świad
czy fakt, że podawany do hipokampów
midazolam potęguje efekt anksjolityczny
uprzedniego zahamowania przekaźnictwa serotoninergicznego [24].
Istniej ą również bezpośrednie i pośrednie
infonnacje wskazujące na zmiany przekaź
nictwa GABA-ergicznego po SSRI. Wykazano, że fluoksetyna łagodzi objawy zespołu
napięcia przedmiesiączkowego (PMS) - zaburzenia, związanego ze zmniejszoną dostępno
ścią metabolitów progesteronu będących allosterycznymi agonistami receptora GABA-A.
Nasilenie przekaźnictwa GABA-ergicznego
po substancjach z grupy SSRI zaobserwowali
Guidotti i Costa. Wykazali oni, że fluoksetyna i paroksetyna powodują wzrost odpowiednio 4- i 2-krotny stężenia allopregnanolonu
(metabolit progesteronu) w o.u.n. szczurów
[11]. Nie można wykluczyć ponadto, że przewlekłe podawanie SSRI prowadzi do zmian
ilościowych w układzie GABA-ergicznym.
Badania rezonansu magnetycznego przeprowadzone u pacjentów chorych na depresję
wykazały, że fluoksetyna i citalopram stosowane przez 5 tygodni, normalizują zaburzoną transmisję GABA-ergiczną, tzn. zwięk
szają ilość kwasu g-aminomasłowego m.in.
w korze potylicznej [33].

PODSUMOWANIE

Badania przedkliniczne sugerują istotną
GABA-ergicznego i serotoninergicznego zarówno w mechanizmach
pośredniczących w wyzwalaniu reakcji lę
kowych, jak i w działaniu przeciwlękowym
leków. Obecnie stosowane leki przeciwlękorolę przekaźnictwa
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we wpływające na przekaźnictwo GABA-ergiczne mają odInielli1Y profil niż leki wpły
wające na przekaźnictwo serotoninergiczne. Substancje modulujące przekaźnictwo
GABA-ergiczne charakteryzują się szybkim
początkiem działania przeciwlękowego (zależy on jedynie od fannakokinetyki leku),
natomiast leki wpływające na przekaźnictwo
serotoninergiczne, których efekt anksjolityczny jest bardziej selektywny, charakteryzują się 2-3 tygodniową latencją działania.
Badania przedkliniczne wskazują, że jednoczesne podawanie leków wpływających na
przekaźnictwo serotoninergiczne i GABA-ergiczne ma wzmacniający wpływ na efekt
przeciwlękowy. Potwierdzają to również obserwacje kliniczne.
Prowadzenie bada6 nad mechanizmami
lęku w przyszłości być może zaowocuje znalezieniem skuteczniejszych leków anksjolitycznych. Trzeba zaznaczyć również, że
w artykule celowo ograniczyliśmy się do
omówienia wpływu wybranych leków przeciwlękowych na przekaźnictwo serotoninergiczne i GABA-ergiczne. W powstawaniu
lęku ważną rolę odgrywa również przekaź
nictwo noradrenergiczne. Jest ono ściśle
powiązane CZylillościowo z układem GABA-ergicznym i serotoninergicznym. Serotonina
wpływa na funkcje o.u.n. także poprzez modulowanie przekaźnictwa noradrenergicznego, m.in. w miejscu sinawym [2].
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