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Autor przedstawia złożony obraz neuroprzekaźnikowyclz i neuromodulacyjnych mechanizmów działa
nia leków przeciwdepresyjnyclz. Proponuje też przybliżoną konstrukcję wspólnego działania różnych
leków i form terapiiprzeciwdepresyjnej (red.)
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Od ponad 30 lat wciąż najczęściej stosoleków przeciwdepresyjnych stanowią leki trójpierścieniowe (TLPD) mające podobny mechanizm działania i w zasadzie podobne cechy kliniczne i działania niepożądane.
Znane są także leki należące do nowszych
generacji, tzw. leki atypowe, a więc głównie
selektywne inhibitory wychwytu serotoniny
oraz inhibitory monoaminooksydazy (szczególnie inhibitory MAO-A) oraz różne środki
stosowane przeważnie w fazie eksperymentalnej. Odrębny sposób leczenia stanowią elektrowstrząsy wciąż stosowane w określonych
sytuacjach.
Mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych poznany jest wciąż fragmentarycznie, głównie dzięki badaniom laboratoryjnym na zwierzętach. Wielu wyników i wniosków wynikających z tych badań nie można
jednak bezkrytycznie przenosić na grunt kliniczny. Teorie działania tych leków były do niedawna oparte przeważnie na wynikach uzyskanych po jednorazowym lub najwyżej kilkukrotnym ich podaniu, wiadomo jednak, że korzystne działanie lecznicze występuje dopiero po
dłuższym czasie stosowania. Z tego względu
podejmuje się obecnie wiele badań laboratoryjnych bardziej powiązanych z poszukiwaniem wpływu długotrwałego podawania tych
leków.
waną grupą

WPŁYW LEKÓW PRZECIW-

DEPRESY.TNYCII NA
PROCES WYCIIWYTU NEURONALNEGO
(UPTAKE) AMIN.
Wspólną cechą działania wielu leków przeciwdepresyjnych jest hamowanie wychwytu doneuronalnego monoamin (uptake), szczególnie
noradrenaliny (NA), serotoniny (5-hydroksytryptaminy, 5~HT) i w mniejszym stopniu dopaminy (DA). Poszczególne leki wpływają w
różnym stopniu na wychwyt wymienionych
amin, najsilniej na wychwyt NA działają aminy
drugorzędowe jak dezypramina i nortryptylina,
najsilniej na wychwyt 5-HT - chloroimipramina (oraz selektywne inhibitory wychwytu tej
aminy jak sertralina, f1uwoksamina, citalopram, f1uoksetyna, alaproklat). Działanie zrównoważone na obie te aminy wywierają - imipramina, amitryptylina, doksepina. Stosunkowo
wybiórczo na wychwyt DA działa nomifenzyna
a na wychwyt NA - maprotylina, wiloksazyna
i reboksetyna.
Działanie leków przeciwdepresyjnych na
proces wychwytu amin neuroprzekaźnikowych
. ma prawdopodobnie istotne znaczenie dla ich
wpływu klinicznego stanowiąc punkt wyjścia
dla dalszych zmian w procesie przekaźnictwa
synaptycznego. Hamowanie wychwytu NA czy
5-HT nasila wpływ tych amin na receptory, jest
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procesem zwiększającym przekaźnictwo
synaptyczne. Jak jednak wspomniano, proces
ten występuje natychmiast po podaniu leku
podczas gdy działanie kliniczne ujawnia się
znacznie później. Naleźy też dodać, że znane są
leki nie wpływające w ogóle na proces wychwytu a jednak aktywne klinicznie, podobnie jak
niektóre silne inhibitory wychwytu (amfetamina) pozbawione są w praktyce efektywnego
i klinicznie wartościowego działania w depresji. Mechanizm przeciwdepresyjnego działania
leków jest więc bardziej złożony i prawdopodobnie zaleźy od wielu czynników, w tym także

tych, które rozwijają się podczas dłuższego stosowania. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o tzw.
adaptacyjne zmiany receptorowe.
Przypuszcza się, że kierunkowe działania na
proces wychwytu monoamin mogą, przynajmniej w pewnym stopniu rzutować na działanie
kliniczne. Leki o silnym wpływie na wychwyt
NA (np. oksaprotylina. reboksetyna i dezipramina) nasilają nie tylko nastrój, lecz również
napęd, natomiast leki o przeważającym wpływie
na wychwyt 5-HTwzmagają nastrój nie nasilają
natomiast napędu psychoruchowego lub nawet
go osłabiają (rys.l).
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Mechanizmy działania leków przeciwdepresyjnych
WPŁYW LEKÓW

PRZECIWDEPRESYJNYClI NA
METABOLIZM AMIN BIOGENNYCH

Pojedyncze dawki dezypraminy i niektórych
innych TLPD zmniejszają stężenie metabolitów NA i 5-HT (szczególnie głównego metabolitu NA, glikolu 3-hydroksy-4-metoksyfenylowego, MHPG) w mózgu zwierząt laboratoryjnych (5, 23, 24), podawanie długotrwałe
wywołuje natomiast efekt przeciwstawny wzrost stężenia MHPG w niektórych strukturach mózgu. Leki przeciwdepresyjne hamujące
wychwyt NA wywołują na ogół spadek stężenia
MHPG w osoczu ludzi i zmniejszają dobowe
wydalanie tego metabolitu w moczu.
Zmiany w zakresie innych metabolitów są
wielokierunkowe i trudne na ogół do jednoznacznego sprecyzowania. Ogólnie można
stwierdzić, że nie istnieje korelacja mic;dzy
zmianami w metabolizmie monoamin a efektem terapeutycznym leków przeciwdepresyjnych. Wydaje się, że bardziej jednoznaczne
wyniki uzyskano w badaniach receptorowych,
chociaż i one przynoszą wiele rezultatów kontrowersyj nych.
LEKI PRZECIWDEPRESYJNE
A ZMIANY ADAPTACYJNE
W UKŁADACH RECEPTOROWYClI

W wielokierunkowych wpływach leków przeciwdepresyjnych podawanych zwierzętom laboratoryjnym niełatwo określić wspólny mechanizm, z którym można by wiązać ich efekt terapeutyczny. Podawanie długotrwałe ujawnia, jak
wspomniano pewne efekty, których nie obserwuje się po podaniach jednorazowych, np. zwię
kszenie stężenia MHPG w mózgu. Może to
przemawiać za pojawieniem się procesów aktywujących przekaźnictwo noradrenergiczne, dowodów na to uzyskano w ostatnich latach dość
dużo (patrz dalej). Szczególnie interesujące
są wyniki badań nad funkcją i liczbą ("gęsto
ścią") poszczególnych receptorów dla amin katecholowych, 5-HT i innych neuroprzekaźni
ków. Wykazano, że obok cech osłabienia funkcji
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niektórych receptorów dochodzi do nasilenia
funkcji innych receptorów tak, że wypadkowa
tych procesów, chociaż wciąż niezmiernie trudna do określenia, ma charakter w przeważają
cym stopniu aktywujący w kategoriach behawioralnych.
Wykazano, że wielodniowe (2-3 tygodnie)
podawanie TLPD osłabia aktywujący wpływ
NA na cyklazę adenylową (AC), enzym odpowiedzialny za powstawanie w komórkach
cyklicznego adenozyno monofosforanu-cAMP,
podstawowego przekaźnika II rzędu, regulują
cego funkcje komórek (w tym· wielu neuronów). Świadczy to o zmniejszeniu oddziaływań
receptora adrenergicznego beta, który jest odpowiedzialny za pobudzający wpływ katecholamin na układ cAMP (2, 5, 24, 25, 27, 28).
Przewlekłe stosowanie leków przeciwdepresyjnych prowadzi zatem do zmniejszenia wraż
liwości receptorówadrenergicznych beta. Dalsze badania wykazały, że dotyczy to nie tylko
TLPD lecz również większości leków nowej
generacji (tzw. "atypowych"), a także elektrowstrząsów. Oprócz wspomnianego spadku
wrażliwości dochodzi do zmniejszenia liczby
receptorów beta, a więc do zjawiska określa
nego jako "beta adrenoceptor down-regulation " czyli "regulacji w dół" (28).
Początkowe nadzieje i entuzjazm badaczy
związane z tym odkryciem uległy jednak szybko ostudzeniu. Zjawisko "downregulation" receptorów beta okazało się charakterystyczne
tylko dla niektórych zwierząt laboratoryjnych,
zwłaszcza szczurów. Niektóre leki przeciwdepresyjne efektywne klinicznie nie wywołują ponadto takiego wpływu (np. trimipramina, paroksetyna i citalopram).Udowodniono też, że
zjawisko to nie jest skorelowane z efektywnością kliniczną poszczególnych leków (26). Zjawisko to może być jednak traktowane jako
pewnego rodzaju wskaźnik laboratoryjny
w poszukiwaniu nowych leków, jest bowiem
wysoce specyficzne dla leków przeciwdepresyjnych w czym przewyższa inne testy biochemiczne. Co jednak jest bardziej istotne, zjawisko beta "down-regulation" zwróciło uwagę
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badaczy i klinicystów na rolę adptacyjnych
zmian receptorowych w działaniu leków, nie
tylko przeciwdepresyjnych (24,28). Zmiany te
są na ogół skorelowane ze stężeniem neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej w ten
sposób, że nadmiar przekaźnika wywołuje
zmniejszenie, a niedobór - zwiększenie liczby
i wrażliwości receptorów (chociaż istnieje wicIe wyjątków).
Fizjologiczna rola receptorów adrenergicznych beta w mózgu nie jest wyjaśniona, szczególnie w kategoriach regulacji procesów zachowania, stąd dodatkowa trudność w interpretacji wspomnianych wyżej wyników (5, 22,
24, 28). Bardziej ścisłe korelacje "receptorowo-behawioralne" istnieją w obrębie receptorówadrenergicznych alfa. Należą one do·dwu
podtypów: alfa-l i alfa-2. Pierwsze zlokalizowane sa postsynaptyczne i związane są z procesami aktywacji tak w sensie bioelektrycznym
jak behawioralnym (agoniści tych receptorów
wywołują np. aktywację w obrazie EEG,
wywołują pobudzenie ruchowe i wzmożoną
agresywność u zwierząt) (5, 28). Typ drugi
mieści się zarówno presynaptycznie (czyli na
zakończeniach aksonów) jak postsynaptycznie
i związany jest z procesami hamowania - np.
hamowaniem uwalniania neuroprzekaźników,
w tym także "macierzystej" NA z neuronów
noradrenergicznych i hamowaniem funkcji
bioelektrycznej neuronów.) Agonista receptorów alfa-2 - klonidyna wpływa hamująco na
zachowanie zwierząt osłabiając aktywność ruchową i poznawczą oraz nabywanie odruchów
. warunkowych (5,6).
Pojedyncze dawki leków przeciwdepresyjnych nie wywierają wpływu na liczbę i wrażli
wość receptorów alfa, wiele spośród nich wykazuje jednak do nich znaczne powinowactwo
działając jako słabi antagoniści. Receptor alfa1 najsilniej blokują amitryptylina, doksepina,
trymipramina (tab!. 1), receptor alfa-2 blokuje
silnie mianseryna (tab!. 2). Blokowanie receptorów alfa-1 może być do pewnego stopnia
przyczynowo związane z ubocznym efektem sedatywnym niektórych leków i działaniami obwodowymi (np. hipotensyjnym). Może ono tak-

że prowadzić

do powstawania nadwrażliwości
tych receptorów, zjawiska charakterystycznego
dla działania wielu leków przeciwdepresyjnych
(5,26, 28). Efekt ten jest jednak bardziej uniwersalny i nic zależy po prostu tylko od blokady
receptorów alfa-l, pojawia się bowiem po róź
nych lekach, w tym także pozbawionych tej
właściwości. Wzrost wraźliwości receptorów alfa-l podczas przewlekłego podawania leków
przeciwdepresyjnych przejawia się zarówno
zwiększeniem powinowactwa agonistów (np.
fenylefryny) do tych receptorów, jak i nasileniem reakcji bioelektrycznych zaleźnych od receptora alfa-l (5,12,17,28). Interesujące jest, że
nasilenie reakcji behawioralnych związanych
z tym receptorem jest anatomicznie zlokalizowane zwłaszcza w strukturach układu limbicznego (rośnie np. aktywujące działanie amin katecholowych
podawanych
bezpośrednio
u zwierząt laboratoryjnych do hipokampa i innych obszarów limbiki) (5,6, 15). Należy dodać.
że wzrost wraźliwości
receptorów alfa-1
występuje również po elektrowstrząsach (28).
Mechanizm ten wydaje się być szczególnie
istotny dla efektu przeciwdepresyjnego, sposób
jego wytwarzania się pozostaje jednak nie wyjaśniony i tylko częściowo (w stosunku do pewnej części leków) można go wiązać z blokadą
receptora alfa-l.
Tabela 1. Powinowactwo leków przeciwdepresyjnych do receptora alfa-l.
Lek
Doksepina
Amitryptylina
Mianseryna
K10mipramina
Imipramina
Dezipramina
Nomifenzyna

Powinowactwo
0.29
0.29
0.20
0.17
0.07
0.05
0.01

(podano w wartościach % w stosunku do prazosyny antagonisty alfa-l, którego powinowactwo
= 100).Wg Richelsona 1984 (22), zmodyfikowa-

no.
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Poza zmianami w receptorach beta i alfa-l
długotrwałe podawanie leków przeciwdepresyj-

nych wpływa na funkcję wspomnianych "hamureceptorów alfa-2. Jakkolwiek wyniki
nie są zupełnie jednoznaczne stwierdzić można,
że przeważa osłabienie funkcji tych receptorów. Przejawia się to zmniejszeniem powinowactwa agonistów do tych receptorów (co jednak nie jest efektem stwierdzanym stale) oraz
osłabieniem (co uzyskuje się w badaniach laboratoryjnych częściej) sedatywnych działań klonidyny (5,25,28).
Osłabienie funkcji receptorów alfa-2 prowadzi do nasilenia przekażnictwa noradrenergicznego, co obok wspomnianego zwiększenia
oddziaływań receptora alfa-l, daje pewien
spójny i logiczny obraz mechanizmu "aktywizującego" leków przeciwdepresyjnych. Jest to
oczywiście obraz znacznie uproszczony i dość
fragmentaryczny, łatwiejszy do zrozumienia
w aspekcie aktywacji emocjonalno-ruchowej
niż klinicznego działania na nastrój. Wyjaśnia
jednak dość przekonywająco powstawanie procesów aktywacyjnych podczas długotrwałego
stosowania omawianych leków.
Warto dodać,że u chorych na depresję endogenną obserwowano zwiększenie liczby receptorów alfa-2 w płytkach krwi (wzrost wią
zania znakowanej trytem klonidyny), wykazano również normalizację tego zjawiska podczas
jących"

• •

••
~ •

Tablica 2. Powinowactwo leków przeciwdepresyjnych do receptora alfa-2.
Powinowactwo

Lek

«1
cl.l.

(podano w wartościach % wobec fenotolaminy,
której powinowactwo = 100, p. Tab.I).(wg.22,
zmodyfikowane).

Kompleksowy wpływ leków przeciwdepresyjnych na receptory noradrenergiczne alfa
i beta przedstawiono na rycinie 2.
LEKI PRZECIWDEPRESYJNE A UKŁAD
SEROTONINERGICZNY (S-lIT)
Wpływ

leków przeciwdepresyjnych na układ
pomimo istnienia wielu
niejasności i kontrowersji za istotny mechanizm działania przeciwdepresyjnego. Istnieją
zwolennicy poglądu, że leki te nasilają przekaż-

5-HT

~

=(]
NA

61
6.5
4.7
1.4
0.6
0.3

Mianseryna
Trymipramina
Amitryptylina
Imipramina
Dezipramina
F1uwoksamina

należy uznać,
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NORMA
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leczenia TLPD, litem i elektrowstrząsami (26,
28).
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Rysunek 2. Hipotetyczny mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych na najwaźniejsze grupy
receptorów katecholaminergicznych. Depresję charakteryzuje nasilenie oddziaływań receptorów alfa-2
i beta. Przestrojenie jitnkcji receptorów pod wpływem leków prowadzi do "upregulacji" receptora alfa-l
i "downregulacji"receptora alfa-2 oraz beta.
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nictwo 5-HT i że mechanizm ten jest przyczynowo związany z efektem klinicznym (1I,17).
Pogląd ten oparty jest na wspomnianym na
wstępie hamującym wpływie TLPD na wychwyt
neuronalny 5-HT. Niemniej jednak wielu badaczy formułuje przeciwstawne koncepcje, zgodnie z którymi efekt przeciwdepresyjny zależy
nie od nasilenia, lecz od osłabienia funkcji
układu 5-HT. Pogląd ten jest zgodny z koncepcjami neurofizjologicznymi i badaniami psychofarmakologicznymi przypisującymi neuronom 5-HT hamującą rolę w regulacji procesów
behawioralnych i antagonistyczną w stosunku
do układów katecholaminowych (6,17). Zgodnie z takim punktem widzenia zahamowanie
czynności neuronów 5-HT prowadzi do nasilenia wpływu tych układów (noradrenergicznego
i dopaminergicznego), co jest równoznaczne
z przewagą mechanizmów aktywujących nad
hamującymi (5,6). Jednak rozumowanie to musi być przyjmowane z dużą rezerwą, interakcje
pomiędzy wymienionymi systemami neuronalnymi są bowiem bardziej złożone. Wynika to
z wielu powodów - jak różnej funkcji i interakcji poszczególnych typów receptorów 5-HT
z układami katecholaminergicznymi. Wiele badań przedstawionych w dalszej części artykułu
potwierdza koncepcję wzmagania przez leki
przeciwdepresyjne oddziaływań aktywujących
i osłabiania wpływów hamujących przekazywanych za pośrednictwem receptorów i układów
przekaźnikowych.

Jak wspomniano, pierwotny mechanizm
wielu leków przeciwdepresyjnych,
szczególnie TLPD polega na hamowaniu wychwytu neuronalnego 5-HT. Nowsze leki takie
jak citalopram, paroksetyna, fluoksetyna, fiuwoksamina działają selektywnie na ten proces.
Niektóre nowsze leki z grupy inhibitorów wychwytu 5-HT wpływają dodatkowo blokująco
na receptory 5-HT-2 (np. nefazodon), co może
mieć znaczenie w "ukierunkowaniu" nasilenia
. neurotransmisji 5-HT na receptory grupy 5HT-1. Znane jest także przeciwdepresyjne
działanie prekursora 5-HT, 5-hydroksytryplOfanu (5-HTP), które jednak zależeć może nie
'tylko od aktywacji przekaźnictwa 5-HT lecz
działania

również

od równoległej aktywacji układu NA,
w wyniku wypierania przez 5-HT
przekaźnika noradrenergicznego z neuronów
(6, lI). Jest interesujące, że dobowy rytm syntezy i metabolizmu 5-HT skorelowany jest
z dobowym rytmem nasilania symptomów depresji, szczególne zaostrzenie objawów choroby w godzinach porannych i częste poprawy
w porze popołudniowo-wieczornej idą w parze
ze zmianami syntezy 5-HT i zmianami wrażli
wości receptorów 5-HT.
Reakcje behawioralne związane z układem
5-HT ulegają także zmianom pod wpływem leków przeciwdepresyjnych, wyniki jednak nie są
jednoznaczne. W naszym laboratorium wykabyć może

zaliśmy, że hamujący wpływ 5-HTwstrzykniętej
bezpośrednio

do struktury hipokampa u szczurów jest znoszony podawaniem dezipraminy
oraz przez serię elektrowstrząsów (5,6).
Długotrwałe podawanie leków przeciwdepresyjnych obniża liczbę receptorów należą
cych do podtypu 5-HT-2 nie wpływając wyraź
nie na podtypy 5-HT-l (9, II), co tłumaczy
wspomniane wyżej interakcje behawioralne.
Znaczenie zmian w receptorach 5-HT pod
wpływem terapii antydepresyjnej jest jednak
trudne do interpretacji. Klasyczne TLPD oraz
nowsze leki selektywnie hamujące wychwyt 5HT obniżają liczbę receptorów 5-HT-2, podobnie działają inhibitory MAO. Odwrotny
wpływ (tzn. zwiększenie liczby tych receptorów) powodują jednak elektrowstrząsy (1l,28),
które jak wiadomo są wysoce skuteczne klinicznie. Sprawa receptorów 5-HT-l jest jeszcze
mniej jasna. Nowsze badania wskazują na istnienie dysfunkcji tych receptorów u chorych
na depresję endogenną oraz obniżenie powinowactwa agonistów 5-HT-IA do tych receptorów u zwierząt pod wpływem niektórych leków przeciwdepresyjnych (9,1l). Większość leków przeciwdepresjnych hamuje efekty behawioralne u zwierząt laboratoryjnych związane
z pobudzeniem receptorów 5-HT-IA (np. hypotermia, tzw. 5-HT-syndrome), podobnie jak
receptorów 5-HT-2. Jednak elektrowstrząsy
i sole litu wywierają działania przeciwstawne.
Badania na zwierzetach prowadzone metodą

Mechanizmy działania leków przeciwdepresyjnych
"różnicowania"

(discriminative stimulus) wyreceptor S-HT-IA odgrywa, obok
wpływu na wychwyt NA podstawową rolę w
działaniu imipraminy (1).
Układ S-HT odgrywa więc istotną, jakkolwiek wciąż nie wyjaśnioną rolę w działaniu leków przeciwdepresyjnych. Nie jest to, jak się
wydaje mechanizm wspólny dla rozmaitych
form terapii depresji, może jednak odgrywać
rolę w całokształcie działania określonych preparatów. Szczególnie przekonywający z punktu
widzenia neurofizjologicznego jest hamujący
wpływ leków na oddziaływania serotoninergiczne, które ze swej natury są "depresjotwórcze"
w niektórych kategoriach behawioralnych. Ze
znanych leków przeciwdepresyjnych mianseryna silnie blokuje receptory S-HT, nowsze środ
ki, jak np. antagonista receptora S-HT ritanseryna i antagoniści receptora S-HT-IA (buspiron, ipsapiron) mogą wykazywać zdaniem niektórych badaczy działanie przeciwdepresyjne,
wymaga to jednak dalszych badań.
Odnośnie klasycznych leków typu TLPD
i selektywnych inhibitorów wychwytu S-HT można przyjąć, że adaptacyjne zmiany receptorowe
przybierają pożądany, "przeciwdepresyjny" kierunek podczas długotrwałej terapii (5).
kazały, że

LEKIPRZECnNDEPRESYJNE
A UKłAD DOPAMINERGICZNY
Z niewielkimi wyjątkami leki przeciwdepresyjne słabo hamują wychwyt neuronalny DA.
Chroniczne podawanie leków nie wpływa wyraźnie na przemiany DA w mózgu, ulega jednak zmianie wpływ DA i jej agonistów na zachowanie. Nasileniu ulegają działania pobudzające DA i jej agonistów (np. apomorfiny) na
aktywność ruchową i emocjonalność zwierząt
(15,25), szczególnie po wstrzyknięciu tych
związków do struktur limbicznych.
Wydaje się również, że osłabieniu ulega hamujące oddziaływanie presynaptycznych receptorów DA co przejawia się zredukowaniem depresyjnego wpływu małych, "presynaptycznych" dawek apomorfiny na aktywność motoryczną szczurów (25). Warto dodać, że neurony
DA, szczególnie struktur limbicznych od gry-
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wają istotną rolę

w zachowaniu zwierząt w domodelach depresji, szczególnie
w teście "wymuszonego pływania" polegające
go na wystąpieniu reakcji "rezygnacji" (behavioral despair) (25,26).
Jakkolwiek większość leków przeciwdepresyjnych nie wpływa bezpośrednio na układ DA,
podawanie długotrwałe "przestraja" go wyraź
nie w kierunku nasilenia reakcji aktywujących
z tym układem powiązanych. Być może u podłoża tego zjawiska leży osłabienie autoregulacji hamującej związanej z autoreceptorem presynaptycznym.
świadczalnych

LEKI PRZECIWDEPRESY,JNE
A UKłAD CHOLINERGICZNY
Zdaniem wielu badaczy zaburzenia czynnocholinergicznego i oddziaływań acetylocholiny (ACh) odgrywają ważną rolę w patomechanizmie depresji (4,5). Istnieje wiele
dowodów wskazujacych na wzmożoną czynność
układu cholinergicznego w tej chorobie. Na
przykład leki cholinergiczne zaostrzają symptomy depresji a leki cholinolityczne wpływają odwrotnie nasilając stany maniakalne, co wykazano zarówno w badaniach laboratoryjnych na
modelach zwierzęcych, jak w badaniach klinicznych (4,6). Stwierdzono, że szczury z uwarunkowanym genetycznie wzrostem funkcji układu
ACh wykazują cechy "depresyjne" w różnych
modelach laboratoryjnych. Wiele leków przeciwdepresyjnych wykazuje właściwości cholinolityczne (atropinowe) - szczególnie TLPD,
są jednak leki działające w tym kierunku bardzo słabo (np. mianseryna) lub w ogóle takiego
działania nie mające (nomifenzyna, iprindol).
Trudno zatem określić wagę tego wpływu w klinicznej aktywności przeciwdepresyjnej. Niewątpliwie może on wspomagać działanie podstawowe, choćby w wyniku zmiany równowagi
pomiędzy systemem ACh a systemami katecholaminergicznymi, nie wydaje się jednak, aby
sam w sobie mógł wystarczyć dla ujawnienia się
efektywnego działania przeciwdepresyjnego
(5,6). Ma ponadto istotne 'znaczenie dla wielu
działań niepożądanych tak ośrodkowych, jak
obwodowych.
ści układu
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LEKI PRZECIWDEPRESYJNE A UKŁAD
GABA-ERGICZNY
Neurony wytwarzające kwas gamma amino(GABA) wywierają liczne oddziały
wania na inne układy neuroprzekaźnikowe, Są
one najczęściej hamujące, u podstaw komórkowego działania GABA leżą bowiem wpływy .depresyjne na funkcje komórek - P?przez sWOlst.e
receptory błonowe (5,16). BadanIa lab~rato~J
ne wykazały, że długotrwałe stosowanIe lekow
przeciwdepresyjnych prowadzi do zwiększenia
liczby receptorów podtypu GABA-B (10,13).
Podobne działanie mają sole litu i karbamazepina stosowane także w leczeniu ~h?rób. afektywnych. Znaczenie tego efektu nIe Jest .Jasne
tym bardziej, że nie dotyczy innego, głównego
receptora GABA-ergicznego, receptora GABA-A, od którego zależy większość ośrodko
wych działań tego neuroprzekaźnika. Nie został
też jednoznacznie potwierdzony w niektórych
innych badaniach.
masłowy

LEKI PRZECIWDEPRESYJNE A INNE
UKŁADYNEUROPRZEKAŹNIKOWE

I NEUROMODULACYJNE
Większość leków przeciwdepresyjnych jest
stosunkowo silnymi antagonistami histaminy
blokując receptor histaminergiczny typu H-l
(szczególnie trimipramina, cloksepin~, a~itry~
ptylina). Z działaniem tym mogą SIę wlązac
wpływy sedatywne niektórych leków (4,22) ~a
receptor H-2 leki przeciwdepresyjne wpływają
nieznacznie.
Powiązania leków przeciwdepresyjnych z peptydami opiatowymi (endorfiny, enkefaliny
i in.) nie zostały wyjaśnione. Wia~omo jedna~,
że leki opiatowe, np. buprenorfma wykazują
pewien wpływ przeciwdepresyjny (S).

CZY ISTNIEJE WSPÓLNY MECHANIZM
DZIAŁANIA RÓŹNYCH LEKÓW

PRZECIWDEPRESYJNYCI-I
I ELEKTROWSTRZ4SÓW?
Długotrwałe podawanie leków przeciwdepresyjnych prowadzi do wielokierunkowych
zmian w receptorach i funkcji różnych neuro-

nów, szczególnie należących do systemów katecholaminergicznych i S-HT. Obecnie można
skonstruować
pewien przybliżony obraz
"wspólnego" działania różnych leków i form
terapii przeciwdepresyjnych, łącznie z elektrowstrząsami. Polega ono na wzmocnieniu wpły
wów pobudzających (w kategoriach behawioralnych) i osłabieniu wpływów hamujących.
Różne działania receptorowe i neuronalne mają istotne znaczenie dla całokształtu działania
leków (Tab.3).
LIMBICZNA ''WIELOPRZEKAŹNIKOWA''
KONCEPCJA DZIAŁANIA LEKÓW
PRZECIWDEPRESYJNYCH
Badania wykonywane w ciągu ostatnich S lat
w naszym laboratorium (6,7, IS-21) wskazują, że
niektóre leki przeciwdepresyjne, podobnie jak
elektrowstrząsy, wpływają w pewien ukierunkowany sposób na funkcję struktur limbicznych. Zostało to udowodnione w badaniach behawioralnych na zwierzętach, którym wstrzykiwano do struktury hipokampa oraz jądra pół
leżącego (nucI. accumbens, głównej struktury
układu mezolimbicznego) agonistów różnych
typów receptorów i obserwowano zmiany w zachowaniu. Stwierdzono, że długotrwałe podawanie (2 tygodnie) dezipraminy lub citalopramu a także wielokrotne stosowanie elektrowstrząsów zwiększają aktywujące (ruchowo)
działania agonistów receptorów alfa-l i receptorów dopaminergicznych.
Leki przeciwdepresyjne osłabiają lub znoszą
natomiast hamujące efekty agonistów receptorów 5-HT (w tym 5-HT-IA) oraz receptorów
GABA-ergicznych (zarówno GABA-A jak
GABA-B) a także receptorówadrenergicznych
alfa-2. Działanie leków przeciwdepresyjnych
ma zatem pewien określony charakter: prowadzi do nasilenia oddziaływań behawioralnych
pobudzających i do zmniejszenia oddziaływań
hamujących przekazywanych przez pewne grupy receptorów. Mechanizm tego ''wspólnego''
działania nie jest więc związany z jednym
określonym neuroprzekaźnikiem lub receptorem, czy też dwoma współdziałającymi i wza~
jemnie związanymi funkcjonalnie układami

Mechanizmy

działania

Tablica 3. Przypuszczalne znaczenie niektórych
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leków przeciwdepresyjnych
działań

leków przeciwdepresyjnych dla efektu kli-

nicznego.
Działanie

Znaczenie kliniczne

Interpretacja

Blokada wychwytu neuronalnego:

5-HT

zwiększenie stężenia

poprawa nastroju,

w synapsie i nasilenie
receptorowych

osłabienie napędu

(?)

działań
zwiększenie napędu

NAiDA

psychoruchowego,

poprawa nastroju
Blokada receptorów:
wpływ

adrenergicznych alfa-1

osłabienie wpływu

adrenergicznych alfa-2

nasilenie uwalniania NA z neuronów,wzrost przekażnictwa
noradrenergicznego

poprawa nastroju i zwiększenie

interakcje z układami NA i DA ?
osłabienie receptorowych
działań ACh

wzmocnienie działania NA i DA
efekty niepożądane (atropinowe)

osłabienie działania

efekt sedatywny

M-cholinergicznych

histaminowego H-l

NA na receptor

sedatywny "upregulation"
rec. alfa-1
napędu

histaminy

na receptor H-l
układami NA i DA,
osłabienie przekażnictwa 5-HT

serotoninergicznych 5-HT-2 interakcja z

poprawa nastroju(?)

Adaptacyjne efekty receptorowe:

"downregulation" rec.
beta adrenergicznego

znaczenie niejasne

"downregulation" rec. alfa-2 jak blokada alfa-2
działania

jak blokada alfa-2

"upregulation"
rec. alfa-1

nasilenie

"downregulation"
rec.5-HT-2

jak blokada 5-HT-2

NA na receptor

(np. noradrenergicznym i 5-HT), lecz z większą
systemów przekaźnikowych i receptorów. Zlokalizowany jest, jak to wynika z dotychczasowych prac, w strukturach układu limbicznego (stąd określenie tej koncepcji jako
limbicznej i wieloprzekaźnikowej) (8,21). Wymldkową takich działań może być nasilenie
"',vujących wpływów płynących z tego ukła
l (tys. 3). Koncepcja nasza, choć tłumaczy
JŻflorodność i złożoność oddziaływań różnych
l;ków przeciwdepresyjnych, nie wyjaśnia oczyv-iście przyczyny zbieżności w nasilaniu efeliczbą

poprawa nastroju i nasilenie

napędu

jak blokada 5-HT-2

któw

aktywujących

i

osłabianiu oddziaływań

hamujących związanych

z rozmaitymi systemami receptorowymi. Jest też oparta na wynikach
badań na zwierzętach i sprowadza się do analizy aktywności ruchowej spontanicznej i w sytuacji działania bodźców stresowych, wymaga
przeto dalszego potwierdzenia. Może wskazywać, że "wspólny" mechanizm różnych terapii
przeciwdepresyjnych dotyczy pewnych procesów i układów wewnątrzkomórkowych (białek
regulujących G, kinaz białkowych i.t.d.). Jest
ponadto zgodna z powszechnymi przekonania-

248

Wojciech Kostowski

DAO

NA

Dl D 2

p

~

oI;.l

GABA O

PIEN MOZGU

~

<><:2

~~O'~~

GABA-A'& B

.[:::>

AKTYWACJA
HAMOWANIE

1&2

UKŁAD

LIMBICZNY

~

AKTYWACJA

~

HAMOWANIE

Rysunek 3. Zmiany w funkcji układów neuroprzekażnikowych układu limbicznego pod wpływem
terapii przeciwdepresyjnej i następstwa behawioralne wywołane tą terapią. Dochodzi do wzmocnienia
aktywujących oddziaływań związanych z receptorami adrenergicznymi alfa-1 i dopaminergicznymi D-l
i D-2 oraz osłabienia wpływów hamujących płynących poprzez układy receptorowe: adrenergiczny
alfa-2, serotoninergiczne 5-HT-1 i 5-HT-2 oraz Gaba-ergiczne GABA-A i GABA-B. Pojęcia "aktywacja" i "hamowanie" odnoszą się do zmian aktywności ruchowej. (Kostowski i Płaźnik 1992, Płaźnik
i wsp. 1992).

mi o kluczowej roli struktur mezolimbicznych
w regulacji procesów emocjonalnych i motywacyjnych oraz w działaniu leków psychotropowych.
DZIAŁANIA RECEPTOROWE LEKÓW
PRZECIWDEPRESYJNYCH A EFEKTY
NIEPOŻ\.DANE
Większość poważnych działań niepożąda

nych TLPD wynika z ich zasadniczego mechanizmu receptorowego i neuronalnego. Zablokowanie wychwytu NA prowadzi do wzrostu
aktywności układu współczulnego i związa
nych z tym zaburzeń, głównie czynności serca.
Działanie kardiotoksyczne TLPD stanowi podstawowy problem kliniczny komplikujący dłu
gotrwałe stosowanie tej gupy leków. Bardzo
poważne zagadnienie kliniczne stanowi także
działanie cholinolityczne TLPD prowadzące
do ujawnienia się typowych objawów "atropi-

nowych" - zaparcia, przyśpieszenia rytmu serca (działanie to nakłada się na poprzednio
wspomniany mechanizm), suchość w jamie ustnej itd.
Klasyczne, nieselektywne inhibitory MAO
są obecnie niemal nie stosowane ze względu na
działania toksyczne i rozliczne niekorzystne interakcje z wieloma lekami. Ostatnio wprowadza się do lecznictwa inhibitory MAO nowszej
generacji, selektywnie blokujące (w sposób odwracalny) MAO-A lub MAO-B. Inhibitory
MAO-A (np. moklobemid, brofaromina) są
równie skuteczne, lecz bardziej bezpieczne
w stosowaniu niż dawne inhibitory MAO typu
nialamidu.
Istotną przyczyną interakcji TLPD z innymi
lekami jest hamujący wpływ TLPD na mikrosomalne enzymy wątroby i wydłużenie biologicznego okresu półtrwania innych leków wskutek osłabienia ich metabolizmu.

Mechanizmy działania leków przeciwdepresyjnych

Leki

trójpierścieniowe mogą spotęgować

pobudzające działanie ośrodkowe L-DOPA
i wielu innych leków stymulujących ośrodkowy
układ nerwowy. Wykazują też niekorzystne interakcje z barbituranami, petydyną i morfiną
zwiększając ich toksyczność. Podawane z neuroleptykami, (szczególnie z grupy pochodnych
fenotiazyny) prowadzą do zwiększonej kardiotoksyczności, nasila się też wzajemne cholinolityczne działanie obu grup leków.
Nowszą generację leków wpływających na
wychwyt amin stanowią leki selektywnie blokujące wychwyt 5-HT lub NA. Szczególny rozwój obserwuje się w grupie pierwszej, selektywnych antagonistów wychwytu 5-HT. Leki z tej
grupy (np. fluoksetyna, fluwoksamina, citalopram, sertralina, alaproklat) są efektywne klinicznie i w zasadzie pozbawione toksycznego
wpływu na układ krążenia. Mają jednak niekorzystne działanie (w związku z nasileniem
przekaźnictwa serotoninergicznego) na funkcję
przewodu pokarmowego (nudności, wymioty,
biegunki). Nowsza generacja selektywnych inhibitorów wychwytu 5-HT może być do pewnego stopnia pozbawiona tych działań ze względu
na dodatkowe blokowanie niektórych receptorów 5-HT (np. nefazodon).
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