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Wykaz skrótów

1. Wykaz skrótów
11βHSD2

dehydrogenaza 11 β-hydroksysteroidowa typu 2

ACSF

sztuczny płyn mózgowo-rdzeniowy (ang. artificial cerebro-spinal fluid)

ACTH

adrenokortykotropina (ang. adrenocorticotropic hormone)

AMPA

kwas α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolo-propionowy

AVP

argininowazopresyna (ang. arginine vasopressin)

BDNF

czynnik wzrostu pochodzenia mózgowego (ang. brain derived neurotrophic
factor)

CA1, CA3

róg Amona (ang. cornu Ammonis)

CaM

kalmodulina (ang. calmodulin)

CaMKII

kinaza zależna od wapnia i kalmoduliny typu II (ang. Ca2+ /calmodulindependent kinase type II)

CREB

białko wiążące się z elementem odpowiedzi na cAMP (ang. cAMP response
element-binding protein)

CRH

kortykoliberyna (ang. corticotropin-releasing hormone)

DBD

domena wiążąca do DNA (ang. DNA binding domain)

DG

zakręt zębaty (ang. dentate gyrus)

E-LTP

wczesne LTP (ang. early LTP)

fEPSP

postsynaptyczny pobudzający potencjał polowy (ang. field excitatory
postsynaptic potential)

GABA

kwas gamma-aminomasłowy

GCs

glukokortykoidy (ang. glucocorticoids)

GR

receptor glukokortykoidowy (ang. glucocorticoid receptor)

GRE

element odpowiedzi na glukokortykoidy (ang. glucocorticoid response
element)

HFS

stymulacja o wysokiej częstotliwości (ang. high frequency stimulation)

HSP

białko szoku cieplnego (ang. heat shock protein)

IL

interleukina

LBD

C-końcowa domena wiążąca ligand (ang. ligand- binding domain)

LC

miejsce sinawe (łac. locus coeruleus)

L-LTP

późne LTP (ang. late LTP)

LPP

boczna droga przeszywająca (ang. lateral perforant path)

LTP

długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (ang. long-term potentiation)
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MAPK

kinazy aktywowane mitogenami (ang. mitogen-activated protein kinases)

MPP

przyśrodkowa droga przeszywająca (ang. medial perforant path)

MR

receptor mineralokortykoidowy (ang. mineralocorticoid receptor)

MRE

element odpowiedzi na mineralokortykoidy (ang. mineralocorticoid response
element)

NA

noradrenalina

NMDA

kwas N-metylo-D-asparaginowy

NTD

domena N-końcowa (ang. N-terminal domain)

PKA

kinaza białkowa A (ang. protein kinase A)

PPF

zjawisko facylitacji (ang. paired-pulse facilitation)

PP1

fosfataza białkowa 1 (ang. protein phosphatase)

PPI

zjawisko inhibicji (ang. paired-pulse inhibition)

PPN

oś podwzgórze-przysadka-nadnercza

PSD

zagęszczenie postsynaptyczne (ang. postsynaptic density)

PVN

jądro przykomorowe podwzgórza (ang. paraventricular nucleus)

sAHP

wolna hyperpolaryzacja następcza (ang. slow after-hyperpolarization)
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2. Streszczenie
Odpowiedź stresowa, w reakcji na niekorzystny bodziec (stresor), obejmuje procesy
fizjologiczne i behawioralne, które są konieczne w celu przywrócenia równowagi
homeostatycznej organizmu. Odpowiednia reakcja układu odpowiedzi stresowej jest związana
z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu i wytworzeniem adaptacji do niekorzystnego
czynnika. Natomiast niewłaściwa reakcja na stresor, zarówno pod względem długości trwania
jak i wielkości, może być przyczyną wielu chorób o podłożu psychicznym, endokrynnym,
metabolicznym, sercowo-naczyniowym, autoimmunologicznym i alergicznym. Patogeneza
chorób wywoływanych zarówno przez stresory działające jednokrotnie (ostre stresory) jak
i stresory chroniczne jest przypisywana efektom, jakie wywierają hormony i neuroprzekaźniki
wydzielane w zwiększonych ilościach podczas odpowiedzi stresowej.
Czynniki

stresowe

aktywują

oś

podwzgórze-przysadka-nadnercza

(PPN).

Konsekwencją aktywacji tego układu jest wydzielanie przez korę nadnerczy zwiększonej
ilości glukokortykoidów: kortyzolu u człowieka, a kortykosteronu u gryzoni. Hormony te
wpływają na funkcjonowanie komórek nerwowych za pośrednictwem dwóch typów
receptorów: mineralokortykoidowych (MR) i glukokortykoidowych (GR). Skutkiem
oddziaływania kortykosteronu są zmiany funkcji wielu obszarów mózgu, mające na celu
przywrócenie homeostazy organizmu. Jednak, gdy odpowiedź stresowa jest nieprawidłowa,
jej skutkiem mogą być modyfikacje powodujące nieprawidłowe funkcjonowanie neuronów.
Hipokamp jest strukturą odgrywającą kluczową rolę w procesach uczenia się
i pamięci. Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne (ang. long-term potentiation, LTP), które
można wygenerować w tej strukturze, jest komórkowym modelem tworzenia śladów
pamięciowych. Komórki hipokampa posiadają obydwa typy receptorów, z którymi może
łączyć się kortykosteron. Dlatego też, czynniki stresowe wywołujące zwiększenie ilości
wydzielanego hormonu, który aktywuje receptory MR i GR, modulują aktywność neuronów
hipokampa. Zaistniałe zmiany mogą prowadzić do osłabienia, nasilenia lub pozostawać bez
wpływu na procesy plastyczności synaptycznej. Niewiele jednak wiadomo na temat wpływu
wielokrotnego oddziaływania stresora na możliwość wywołania LTP w zakręcie zębatym
wchodzącym w skład formacji hipokampa. W związku z tym, w niniejszej pracy postawiono
sobie na celu zbadanie efektów systematycznie powiększanej liczby codziennych sesji
umiarkowanego stresu unieruchomienia, na LTP w zakręcie zębatym.
Myszy szczepu C57BL/6J poddawano 1, 3, 7, 14 i 21 sesjom unieruchomienia,
trwającym 10 min. Badania były przeprowadzane w 24 godziny po zastosowaniu ostatniej
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sesji lub bezpośrednio po pojedynczym unieruchomieniu. Doświadczenia elektrofizjologiczne
przeprowadzano na skrawkach mózgu zawierających hipokamp, inkubowanych in vitro.
Podczas eksperymentów rejestrowano postsynaptyczne pobudzające potencjały polowe (ang.
field excitatory postsynaptic potential, fEPSP). LTP indukowano 4 seriami bodźców
o częstotliwości 100 Hz, trwającymi 1 sek, powtórzonymi co 25 sek. Następnie zmiany
w wielkości fEPSP rejestrowano przez 2 godziny. Aby sprawdzić, czy uzyskane zmiany
w
i

wielkości

LTP

są

zależne

mineralokortykoidowych,

w

od

aktywacji

kolejnej

serii

receptorów
doświadczeń,

glukokortykoidowych
każdorazowo

przed

unieruchomieniem myszy podawano im agonistę GR, związek RU38486, bądź jeden
z agonistów MR, spironolakton lub związek RU28318. Każda z grup doświadczalnych
posiadała odpowiadającą jej grupę kontrolną, która otrzymywała roztwór, w którym
rozpuszczano podawane związki. Dodatkowo oznaczano poziom kortykosteronu w osoczu
krwi oraz ilość białka receptorów GR i MR w hipokampie.
Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że stres unieruchomienia wpływa
dwukierunkowo na możliwość wywołania LTP w zakręcie zębatym. W skrawkach badanych
po 24 godz. od ostatniego unieruchomienia stwierdzono osłabienie LTP po zastosowaniu
3 sesji unieruchomienia, natomiast nasilenie LTP zostało zarejestrowane w skrawkach
zwierząt poddawanych 14 i 21 sesjom. Po 1 i po 7 sesjach unieruchomienia wielkość LTP nie
różniła się od kontroli. Nasilenie LTP zaobserwowano także w eksperymentach
przeprowadzanych bezpośrednio po zastosowaniu pojedynczej sesji unieruchomienia.
Badania przeprowadzone z wykorzystaniem antagonistów receptorów glukokortykoidowych
i mineralokortykoidowych wykazały, że efekt nasilenia LTP jest zależny od aktywacji
receptorów MR, a osłabienie tego zjawiska jest konsekwencją aktywacji receptorów GR.
Tymczasem, zwiększenie LTP po jednorazowej sesji unieruchomienia, jakiej były poddane
myszy, jest zależne od aktywacji obydwóch typów receptorów, z którymi może łączyć się
kortykosteron. Analiza biochemiczna wykazała, że osłabieniu LTP po 3 sesjach
unieruchomienia

towarzyszy

zwiększone

wydzielanie

kortykosteronu.

Podobnie,

podwyższony poziom hormonu oznaczono w osoczu krwi pobieranej bezpośrednio po
zastosowaniu jednokrotnego unieruchomienia. Dodatkowo, w hipokampie zwierząt
poddawanych 3 sesjom unieruchomienia oznaczono zwiększoną ilość białka zarówno
receptorów mineralokortykoidowych jak i glukokortykoidowych.
Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, iż stresor działający
jednokrotnie ułatwia indukcję LTP w zakręcie zębatym myszy prawdopodobnie poprzez
uruchomienie pozagenomowych, jak i genomowych mechanizmów będących skutkiem
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aktywacji receptorów dla glukokortykoidów. Jednak zmiany te nie są utrwalane. Natomiast,
jeśli bodziec powtarza się systematycznie, początkowo wpływa negatywnie na procesy
związane z plastycznością synaptyczną, uniemożliwiając indukcję LTP. Jednak w neuronach
uruchamiane są procesy wywołujące modyfikacje, które w konsekwencji prowadzą do
adaptacji, a w przypadku długotrwałej ekspozycji na ten sam, powtarzający się czynnik,
powodują nasilenie LTP. Efekt zwiększenia wielkości LTP może być związany z utrwaleniem
zmian zachodzących w komórkach podczas początkowych etapów odpowiedzi stresowej.
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3. Wstęp
3.1. Definicja stresu
Badania dotyczące reakcji stresowych sięgają końca lat 20. XX w. Pierwszym
badaczem, który użył terminu „homeostaza”, aby opisać zachodzące w organizmie procesy
fizjologiczne, utrzymujące jego stabilność, był Walter Cannon. Był on również pierwszym,
który zwrócił uwagę na swoistość odpowiedzi stresowej, mianowicie opisał on, iż stabilizacja
lub też reakcja homeostatyczna w odpowiedzi na brak tlenu jest odmienna od tej, jaka jest
odpowiedzią na bodziec zimna, która z kolei jest inna od procesów uczestniczących w reakcji
na bodziec gorąca. Jednakże Cannon nigdy nie użył określenia „stres” (Pacak i Palkovits,
2001).
Termin „stres” po raz pierwszy został użyty i wprowadzony do literatury w latach 30.
XX w. przez Hansa Selyego (Pacak i Palkovits, 2001), badacza, który jest uznawany za
pioniera w zakresie badań nad stresem. Według niego stres to niespecyficzna reakcja
organizmu będąca odpowiedzią na określony rodzaj bodźców zwanych stresorami. Hans
Selye odkrył, że na pewne bodźce organizm ludzki reaguje za każdym razem tymi samymi
objawami. Opisał, towarzyszącą odpowiedzi stresowej, triadę symptomów, do której zaliczył
powiększenie nadnerczy, pojawienie się wrzodów żołądka oraz zanik grasicy. Ponadto, Selye
badając reakcję stresową stwierdził, że z uwagi na swoja funkcję wewnątrzwydzielniczą,
kluczową rolę w tym procesie odgrywa oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (PPN). Czynnik,
będący przyczyną stresu, został przez Selye’go zdefiniowany jako „stresor”.
Badania Masona z lat 70. XX w. wniosły nowe spojrzenie na odpowiedź stresową.
Zauważył on, że w odpowiedzi na różnego rodzaju stresory, aktywność osi PPN może być
zwiększona, zmniejszona lub pozostawać bez zmian, co oznaczało, że wystąpienie triady
symptomów opisanej przez Selyego, nie musi wskazywać na to, iż wystąpiła odpowiedź
stresowa (Pacak i Palkovits, 2001). Mason zaproponował, że wywołanie emocji takich jak
niepokój lub strach powoduje wytworzenie podstaw do uruchomienia podobnej odpowiedzi
neuroendokrynnej w reakcji na różne stresory.
Obecnie w literaturze nie istnieje jedna precyzyjna definicja pojęcia stresu. Wielu
autorów opisuje czym jest „stres”, jednak nie ma wśród nich zgodności, także żadna
z definicji nie została powszechnie zaakceptowana. Istotny wkład w tworzenie teorii stresu
wnieśli Chrousos i Gold, Weiner, oraz Goldstein. Chrousos i Gold (Chrousos i Gold, 1992)
zdefiniowali stres jako stan dysharmonii lub stan zagrożonej homeostazy, które wywołują
6
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fizjologiczną i behawioralną odpowiedź adaptacyjną. Odpowiedź ta może być swoista lub
uogólniona i nieswoista. Dodatkowo, badacze ci zwrócili uwagę, iż to, jak przebiega
odpowiedź stresowa, jest zależne od polimorfizmu genowego organizmów, zmian w ekspresji
genów a także od czynników środowiskowych. Weiner (Weiner, 1991) zwrócił uwagę na
swoistość odpowiedzi na stresor. Opisał stresory jako selektywne bodźce pochodzące ze
środowiska fizycznego lub socjalnego, które zagrażają organizmowi i uruchamiają odpowiedź
kompensującą zaistniałe zmiany (Pacak i Palkovits, 2001). Goldstein (Goldstein, 1995)
stworzył nową definicję stresu. Określił stres jako stan, w którym reakcja, jaka powinna
wystąpić zgodnie z założeniami zaprogramowania genetycznego, uczenia się lub dedukcji na
podstawie zaistniałych okoliczności, nie pasuje do wytworzonego stanu. Rozbieżność
pomiędzy tym, co jest obserwowane lub wyczuwane a tym, czego organizm się spodziewał
i co było zaprogramowane, wywołuje odpowiedź kompensującą (Pacak i Palkovits, 2001).
Ostatnio, McEwen (McEwen, 1998) w opisywaniu teorii stresu wykorzystał termin
„allostaza” wprowadzony wcześniej przez Sterlinga i Eyera. Pojęcie „allostazy” odnosi się do
zdolności utrzymywania stabilności środowiska wewnętrznego organizmu poprzez procesy
wywołujące zmiany i prowadzące do adaptacji. Natomiast stan, w którym reakcja stresowa
jest niedostateczna lub nadmierna i koszt przywrócenia homeostazy jest zbyt wysoki,
McEwen określił jako obciążenie allostatyczne (ang. „allostatic load”).
3.2. Termin stresor
Stresorem może być nazwany każdy bodziec, który zaburza homeostazę organizmu.
Stresory można podzielić na 4 główne kategorie: (a) stresory fizyczne, które mogą mieć
negatywną lub w niektórych przypadkach, pozytywną psychologiczną komponentę,
(b) stresory psychologiczne, (c) stresory socjalne, które powodują zaburzenie relacji
pomiędzy poszczególnymi osobnikami oraz (d) stresory, które zaburzają homeostazę
metabolizmu i sercowo-naczyniową (Pacak i wsp., 1998, Van de Kar i Blair, 1999). Do
stresorów fizycznych można zaliczyć unieruchomienie, ekspozycję na czynnik zimna lub
gorąca, promieniowanie, hałas i wibracje. Stresory chemiczne to wszystkie trucizny. Stres
spowodowany bólem może być wywoływany przez wiele chemicznych substancji, a także
przez czynniki fizyczne. Stresory psychologiczne wpływają na procesy związane z emocjami
i mogą skutkować pojawieniem się takich emocji jak niepokój, strach lub frustracja. Stresor
socjalny to na przykład przebywanie zwierzęcia na terytorium innego osobnika. W przypadku
ludzi, przykłady stresorów socjalnych to niemożność znalezienia pracy lub separacja
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małżeńska. Stresory, które zaburzają metaboliczną lub sercowo-naczyniową homeostazę to
wysiłek fizyczny, hipotonia ortostatyczna (obniżenie ciśnienia tętniczego krwi po trzech
minutach od zmiany pozycji z leżącej na stojącą), ekspozycja na czynnik gorąca,
hipoglikemia oraz wylew krwi do mózgu.
Ze względu na czas działania, stresory można podzielić na dwie główne kategorie:
(a) ostre (pojedynczy epizod) oraz (b) chroniczne (bodźce pojawiające się okresowo lub
przedłużona ekspozycja na określony czynnik).
3.3. Odpowiedź stresowa
3.3.1. Znaczenie reakcji stresowej dla organizmu
Odpowiedź adaptacyjna w reakcji na bodziec stresowy, obejmuje procesy
fizjologiczne

i

behawioralne,

które

są

konieczne

dla

przywrócenia

równowagi

homeostatycznej organizmu. Podczas ostrej odpowiedzi stresowej, zachodzące procesy
fizjologiczne mają za zadanie dokonać przekierowania wykorzystywania energii w różnych
narządach i selektywnie zahamować lub zaktywować poszczególne układy tak, aby
zmobilizować rezerwy energii i przygotować organizm do reakcji na nieprzewidywalne
bodźce. Tak więc, podczas ekspozycji na stresory w pewnych organach następuje redukcja
zużycia energii, podczas gdy inne tkanki, zwłaszcza te uczestniczące w aktywności
lokomotorycznej, otrzymują zwiększoną ilość składników odżywczych by właściwie
funkcjonować. Ośrodkowy układ nerwowy jest również systemem, który preferencyjnie jest
zaopatrywany we właściwą ilość składników odżywczych. Zwiększenie doprowadzania
zasobów energetycznych do istotnych organów następuje poprzez uwalnianie katecholamin
i glukokortykoidów, które zwiększają glukogenezę i glikogenolizę, hamują zużycie glikozy
oraz nasilają proteolizę i lipolizę (Pacak i Palkovits, 2001).
3.3.2. Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej
Stresory zaburzające homeostazę mogą wpływać na adaptację organizmu do
zmieniających się warunków na dwa sposoby. Odpowiedź może być bardzo skuteczna, co
spowoduje powrót funkcji organizmu do stanu podstawowej homeostazy, bądź odpowiedź
adaptacyjna może być niewłaściwa (nieadekwatna, nadmierna i/lub przedłużona). Jednakże
zarówno hypo- jak i hyperfunkcja układów utrzymujących homeostazę wywiera szereg
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niekorzystnych efektów na funkcjonowanie organizmu (Chrousos, 2009).
Aktywacja systemu odpowiedzi stresowej wzmacnia stan czuwania organizmu,
natomiast osłabia uczucie senności. Odwrotnie, brak snu jest związany z osłabieniem układu
odpowiedzi

stresowej.

Podczas

działania

ostrego

stresora

następuje

zwiększenie

częstotliwości skurczów serca, wzrasta ciśnienie krwi, następuje nasilenie glukogenezy,
glikogenolizy, lipolizy. Wydzielanie glukozy przez komórki wątroby jest zwiększone poprzez
działanie katecholamin i glukokortykoidów (Chrousos, 2007). Oprócz aktywacji, wiele
procesów zachodzących w organizmie może zostać zahamowane, na przykład, wzrost,
funkcje rozrodcze i funkcje tarczycy są hamowane przez hormony wydzielane podczas
odpowiedzi na stresor (Chrousos, 1998, Chrousos, 2007, Chrousos i wsp., 1998). Ponadto,
podczas odpowiedzi stresowej, funkcje układu pokarmowego również są ograniczane
(Chrousos, 2007, Taché i Bonaz, 2007). Działający stresor nie pozostaje także bez wpływu na
układ immunologiczny i wpływa zarówno na odporność wrodzoną jak i na nabytą (Chrousos,
1995, Chrousos, 2000, Elenkov i wsp., 1996, Elenkov i Chrousos, 1999, Elenkov i wsp.,
2008). Glukokortykoidy i katecholaminy wpływają na przemieszczanie się i/lub funkcje
leukocytów oraz komórek pomocniczych układu immunologicznego, także hamują
wydzielanie cytokin pozapalnych, takich jak: czynnik martwicy nowotworu oraz interleukin
(IL), IL-1, IL-6, IL-8, IL-12. Glukokortykoidy i katecholaminy wywołują wyłączenie
odpowiedzi, w której biorą udział limfocyty TH1 (odporność komórkowa) i włączenie
odpowiedzi związanej z limfocytami T H2 (odporność humoralna). Odwrotnie, prozapalne
cytokiny stymulują układ odpowiedzi stresowej na wielu etapach reakcji na stresor, co
powoduje, że pobudzane jest podwzgórze, ośrodkowy układ noradrenergiczny, przysadka
mózgowa oraz kora nadnerczy, co skutkuje zwiększonym poziomem wydzielania
glukokortykoidów, a w konsekwencji hamuje proces zapalenia. Procesy te, stanowiące pętlę
sprzężenia zwrotnego ujemnego, chronią organizm przed rozregulowaniem odpowiedzi
układu immunologicznego podczas procesu zapalnego.
Odpowiednia reakcja układu odpowiedzi stresowej na pojawiające się niekorzystne
bodźce jest związana z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu, dobrym samopoczuciem,
właściwym wykonywaniem zadań oraz pozytywnymi zachowaniami socjalnymi. Natomiast,
niewłaściwa reakcja na stresor, zarówno pod względem długości trwania jak i wielkości może
wpływać na proces wzrostu i rozwój organizmu. Taka nieprawidłowa reakcja może również
tłumaczyć patogenezę wielu chorób o podłożu psychicznym, endokrynnym, metabolicznym,
sercowo-naczyniowym, autoimmunologicznym i alergicznym. Rozwój wymienionych
nieprawidłowości zależy od tła genetycznego i epigenetycznego, indywidualnej wrażliwości
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każdego osobnika na stresory, narażenia na niekorzystne czynniki stresowe danego osobnika
podczas okresów krytycznych w trakcie rozwoju, równoczesnej obecności pozytywnych
i szkodliwych czynników w środowisku oraz czasu trwania, momentu zadziałania i wielkości
stresora (Charmandari i wsp., 2005).
Rozwój prenatalny, okres niemowlęctwa, dzieciństwa i dojrzewania są okresami
krytycznymi odznaczającymi się zwiększoną wrażliwością organizmu na stresory. Pojawienie
się niekorzystnych czynników w czasie okresów krytycznych może wywoływać przedłużony
efekt i wytwarzać stan zmienionej homeostazy utrzymującej funkcje organizmu na nowym
odmiennym poziomie. Taki stan może utrzymywać się przez całe życie. Skutki zadziałania
stresora w wymienionych okresach są determinowane konstytutywnie i/lub epigenetycznie, są
także zależne od hormonów, takich jak CRH i kortyzol (Newport i wsp., 2002, Szyf i wsp.,
2005, Champagne i wsp., 2006). Jednakże, podczas tych samych okresów krytycznych
organizm jest podobnie wrażliwy na sprzyjające warunki środowiska, które powodują, że
ustrój uzyskuje zdolność łatwiejszego radzenia sobie ze stresorami.
3.3.3. Choroby będące efektem stresu ostrego i chronicznego
Działanie hormonów i neuroprzekaźników, biorących udział w odpowiedzi stresowej
na ostre lub chroniczne stresory, może wywoływać stany patologiczne, choroby fizyczne oraz
umysłowe powstające na tle genetycznym, konstytutywnym i/lub epigenetycznym
(Charmandari i wsp., 2005, Chrousos, 1995, Chrousos, 2007, Chrousos, 2000, Papanicolaou
i wsp., 1998, McEwen, 2007, Chrousos i Kino, 2007). Ostre stresory mogą wywoływać
choroby alergiczne, takie jak: astma, egzema lub pokrzywka ze zmianami naczyniowymi,
choroby naczyniowe, na przykład: migrenę, nadciśnienie lub epizody spadku ciśnienia
tętniczego, także różne rodzaje bólu: bóle głowy, brzucha, podbrzusza i pleców, dolegliwości
układu pokarmowego, między innymi: bóle, niestrawność, biegunkę albo obstrukcję.
Działanie ostrych stresorów może również powodować ataki paniki i choroby psychiczne.
Stresory działające chronicznie mogą wywoływać objawy fizyczne, behawioralne i/lub
choroby psychiczne, jak na przykład: lęki, depresję czy upośledzenie funkcji kognitywnych, a
także choroby układu krążenia, na przykład nadciśnienie, choroby metaboliczne, takie jak:
otyłość, cukrzycę typu 2, chorobę miażdżycową układu sercowo-naczyniowego, choroby
degeneracyjne układu naczyniowego, jak również osteopenię i osteoporozę, oraz zaburzenia
snu: bezsenność lub nadmierną senność w ciągu dnia.
Patogeneza chorób wywoływanych przez ostre stresory jest przypisywana efektom,
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jakie wywierają hormony i neuroprzekaźniki wydzielane w zwiększonych ilościach podczas
odpowiedzi stresowej (Charmandari i wsp., 2005, Elenkov i Chrousos, 1999, Elenkov i wsp.,
2008, Theoharides i wsp., 1998, Theoharides i wsp., 1995). Tak więc, pojawienie się alergii
może być związane z wywołaną przez CRH degranulacją mastocytów we wrażliwym organie,
na przykład płucach lub skórze. Taka reakcja powoduje rozwinięcie się, odpowiednio: astmy
lub egzemy. Podobnie, bóle migrenowe mogą być powodowane przez degranulację komórek
tucznych w oponowych naczyniach krwionośnych, co powoduje lokalne rozszerzenie naczyń
i zwiększoną przepuszczalność bariery krew-mózg. Erupcyjne zwiększona ilość CRH w ciele
migdałowatym może wywoływać ataki paniki. Natomiast nadciśnienie lub spadki ciśnienia
tętniczego mogą być spowodowane przedłużoną aktywacją układów, odpowiednio:
współczulnego lub przywspółczulnego.
Patogeneza chorób wywoływanych przez stresory działające chronicznie jest
również

tłumaczona

długotrwałym,

nadmiernym

wydzielaniem

hormonów

i neuroprzekaźników, które zaburzają homeostazę organizmu (Charmandari i wsp., 2005,
Elenkov i Chrousos, 1999, Elenkov i wsp., 2008, Theoharides i wsp., 1998, Theoharides
i wsp., 1995, Franchimont i wsp., 2003, Chrousos i Kino, 2005, Chrousos i Kino, 2007).
Choroby te są wynikiem chronicznych, nieprzystosowawczych zmian zachodzących na
dwóch poziomach, psychicznym i somatycznym. Psychiczne konsekwencje oddziaływania
stresorów chronicznych wynikają z działania CRH, noradrenaliny (NA) lub kortyzolu, które
wywołują lęk, anoreksję lub hyperfagię. Te same hormony i neuroprzekaźniki mogą
wywoływać szybko rozwijającą się tolerancję leków w układzie nagrody, co może skutkować
wystąpieniem depresji, poszukiwaniem jedzenia lub substancji uzależniających. Mogą one
także wywoływać zaburzenia snu, takie jak: bezsenność, całkowitą utratę snu lub senność
występującą w ciągu dnia. Dodatkowo, IL-6 działając synergistycznie z wymienionymi wyżej
neuroprzekaźnikami, może wywoływać zmęczenie, mdłości oraz bóle głowy. Również
funkcje kognitywne zostają zaburzone. W konsekwencji, wiele funkcji organizmu ulega
rozregulowaniu, co prowadzi do wytworzenia nie przystosowawczych zmian w zachowaniu,
czego skutkiem mogą być problemy psychosocjalne. Przedłużone działanie układu
odpowiedzi stresowej skutkuje również wieloma wyniszczającymi konsekwencjami
somatycznymi (Charmandari i wsp., 2005, Chrousos, 2007, Chrousos, 2000, Chrousos i wsp.,
1998, Elenkov i wsp., 2008, Gold i wsp., 2005, Wong i wsp., 2000, Alesci i wsp., 2005,
Vgontzas i wsp., 2001, Vgontzas i wsp., 2002). W organizmach rozwijających się dzieci
długotrwały stres może powodować zahamowanie wzrostu. U dorosłych, wywołany stresem
hypogonadyzm może ujawniać się jako utrata libido i/lub bezpłodność. Nadmierna aktywność
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układu współczulnego może prowadzić do powstania nadciśnienia. Chroniczne, nadmierne
wydzielanie hormonów i neuroprzekaźników związanych z odpowiedzią stresową, może
prowadzić do otłuszczenia narządów wewnętrznych będącym skutkiem hyperkortyzolizmu
(zespołu Cushinga), nadmiernego wydzielania insuliny, zmniejszonego wydzielania hormonu
wzrostu oraz hypogonadyzmu (Charmandari i wsp., 2005, Chrousos i wsp., 1998, Vgontzas
i wsp., 2002, Charmandari wsp., 2003, Chrousos i wsp., 2000, Vgontzas i wsp., 1997,
Vgontzas i wsp., 2000). Takie same zaburzenia gospodarki hormonalnej prowadzą do
sarkopenii (spadku masy mięśni szkieletowych), osteopenii i/lub osteoporozy. Otłuszczenie
narządów wewnętrznych oraz sarkopenia są związane z dyslipidemią, nadciśnieniem
tętniczym i cukrzycą typu 2. U kobiet w wieku reprodukcyjnym może rozwinąć się zespół
policystycznych jajników. Związane z odpowiedzą stresową, zwiększone wydzielanie IL-6
wraz z hypercytokinemią oraz hyperkortyzolizmem uczestniczą w zwiększeniu produkcji
czynników ostrej fazy i czynników krzepnięcia krwi (Chrousos i wsp., 2000, Vgontzas i wsp.,
1997, Vgontzas i wsp., 2000). Oporność insulinowa, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia,
hypercytokinemia i nadmierne krzepnięcie krwi prowadzą do zaburzeń funkcjonowania
śródbłonka a w konsekwencji do miażdżycy tętnic. Stresory działające chronicznie indukują
również dysfunkcję układu immunologicznego, głównie zaburzenia mechanizmu wyłączenia
odpowiedzi limfocytów TH1 i włączenia odpowiedzi związanej z limfocytami T H2, co
prowadzi do zwiększenia podatności organizmu na infekcje i choroby autoimmunologiczne
(Chrousos, 1995, Chrousos, 2007, Chrousos, 2000, Elenkov i wsp., 1996, Elenkov i Chrousos,
1999, Elenkov i wsp., 2008, Franchimont i wsp., 2003). Przykładowo, zaburzenia funkcji
układu immunologicznego u organizmów, które są poddawane chronicznym stresorom, mogą
się przyczyniać do utrzymywania się infekcji Helicobacter pylori lub Mycobacterium
tuberculosis, jeżeli bakterie te już wcześniej były obecne w organizmie.
3.3.4. Układy uczestniczące w reakcji stresowej
Każde zaburzenie funkcji organizmu, będące skutkiem wystąpienia zmian
w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym organizmu, jest sygnałem docierającym do
wielu obszarów mózgu, gdzie informacja ta jest przetwarzana jako sygnał stresowy. Różnego
rodzaju bodźce: bólowe, mechaniczne, termiczne lub smakowe docierają do ośrodkowego
układu nerwowego poprzez włókna somatosensoryczne i wiscerosensoryczne nerwów
rdzeniowych i czaszkowych. Bodźce słuchowe i świetlne przekazywane są przez
odpowiednio pierwszorzędowe aferenty słuchu i nerwy wzrokowe. Następnie, informacje te,
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są przekazywane do obszarów mózgu pełniących rolę integrującą bodźce stresowe, do pnia
mózgu i struktur układu limbicznego, następnie docierają do podwzgórza, co powoduje
aktywację trzech układów, układu podwzgórze-przysadka-nadnercza, układu współczulnego
nadnerczowego oraz układu noradrenergicznego (De Kloet i wsp., 2005, McEwen, 2007,
Morilak i wsp., 2005).
Głównymi przekaźnikami uczestniczącymi w zapoczątkowaniu i podtrzymywaniu
odpowiedzi stresowej są kortykoliberyna (ang. corticotropin-releasing hormone, CRH)
i argininowazopresyna (ang. arginine vasopressin, AVP), które są wydzielane przez neurony
drobnokomórkowe jądra przykomorowego podwzgórza (ang. paraventricular nucleus, PVN).
Ponadto, procesy stresowe kontroluje także układ noradrenergiczny i adrenergiczny.
Wydzielanie noradrenaliny przez komórki miejsca sinawego (łac. locus coeruleus, LC)
stymuluje komórki podwzgórza do wydzielania CRH i AVP. Obydwa te obszary są wzajemnie
unerwione, co powoduje, iż aktywacja jednego z nich wywołuje aktywność drugiego.
Sygnały stresowe ze struktur ośrodkowego układu nerwowego są przekazywane na
obwód, drogą humoralną, poprzez aktywację osi PPN, a także drogą neuronalną związaną
z aktywacją pnia mózgu i rdzeniowych neuronów układu autonomicznego i/lub neuronów
somatomotorycznych. W ten sposób aktywowany jest obwodowy układ adrenergiczny
i noradrenergiczny, czego skutkiem na obwodzie jest wydzielanie noradrenaliny poprzez
włókna nerwowe zazwojowe i adrenaliny przez rdzeń nadnerczy (Edwards i wsp., 1996,
Morrison i Cao, 2000, Strack i wsp., 1989).
3.3.4.1. Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza
Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza jest głównym układem aktywowanym wtedy,
gdy następuje zaburzenie homeostazy organizmu. Oś PPN utrzymuje równowagę
homeostatyczną organizmu oraz pełni funkcję adaptacyjną. Odpowiedź stresowa rozpoczyna
się w podwzgórzu, gdzie neurony drobnokomórkowe jądra przykomorowego podwzgórza
wydzielają kortykoliberynę (Habib i wsp., 2001, Charmandari i wsp., 2005). Na poziomie
podwzgórza, uwalnianie CRH jest stymulowane także przez argininowazopresynę wydzielaną
przez neurony PVN. Dodatkowo, kortykoliberyna także stymuluje wydzielanie AVP przez
komórki PVN (Chrousos i wsp., 2009). CRH wydzielane do przysadkowego systemu
wrotnego, wraz z krwią dociera do przedniego płata przysadki mózgowej gdzie działa na
komórki kortykotropowe, które wydzielają adrenokortykotropinę (ang. adrenocorticotropic
hormone,

ACTH)

do

układu

krwionośnego.

Podobne

działanie

wykazuje
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argininowazopresyna (Chrousos i wsp., 2009). W następnej kolejności, ACTH krążąc wraz
z krwią dociera do kory nadnerczy, gdzie stymuluje syntezę i wydzielanie przez komórki tego
gruczołu zwiększonych ilości glukokortykoidów (GCs), kortykosteronu u gryzoni,
a kortyzolu u człowieka (Habib i wsp., 2001, Charmandari i wsp., 2005). Podstawowy
poziom glukokortykoidów krążących we krwi to 50-350 nmol/l, natomiast podczas
odpowiedzi stresowej może on osiągać wartości nawet do 1500 nmol/l (Haller i wsp., 2008).
Glukokortykoidy, krążąc wraz z krwią, docierają do ośrodkowego układu
nerwowego, gdzie pełnią istotną rolę w regulacji aktywności osi PPN na zasadzie pętli
sprzężenia

zwrotnego

ujemnego.

Podwyższone

stężenie

glukokortykoidów

hamuje

wydzielanie ACTH z przysadki oraz CRH z podwzgórza (Habib i wsp., 2001, Charmandari
i wsp., 2005). Jednak zanim procesy związane z odpowiedzią stresową zostaną zakończone,
hormony docierające do ośrodkowego układu nerwowego wywierają modulujący wpływ na
funkcjonowanie tych neuronów, które posiadają receptory, z którymi mogą łączyć się
glukokortykoidy (De Kloet i wsp., 2005, McEwen, 2007, Morilak i wsp., 2005).
3.3.4.2. Układy katecholaminowe
Kortykoliberyna, glukokortykoidy i katecholaminy są kluczowymi przekaźnikami
regulującymi zachowanie, procesy metaboliczne oraz funkcje układu krążenia, uczestniczą
także w dopasowywaniu wymienionych funkcji do aktualnych potrzeb. Podczas typowej
odpowiedzi neuroendokrynnej, w ciągu kilku sekund od zadziałania czynnika stresowego
następuje wydzielanie katecholamin (adrenaliny i noradrenaliny) przez zakończenia
neuronów układu współczulnego oraz przez komórki rdzenia nadnerczy (Sapolsky i wsp.,
2000).

Ostry

stres

powoduje

krótkotrwałą,

przemijającą

stymulację

układów

katecholaminowych w mózgu z towarzyszącą jej aktywacją osi PPN. W krótkim czasie od
zadziałania stresora, homeostaza organizmu zostaje przywrócona i aktywność neuronów
katecholaminowych powraca do poziomu podstawowego. Chroniczny stres lub powtarzające
się działanie stresora może powodować długotrwałe zmiany i utrzymywać neurony
katecholaminowe w stanie ciągłej aktywacji (Rusnák i wsp., 2001, Watanabe i wsp., 1995).
Centralny system noradrenergiczny jest bezpośrednio zaangażowany w procesy
odpowiedzi stresowej. Uruchomienie procesów związanych z odpowiedzią stresową
powoduje zwiększenie uwalniania NA z zakończeń włókien współczulnych oraz adrenaliny
i noradrenaliny z komórek rdzenia nadnerczy. Zmiany te są związane z adaptacją zachowania
i funkcji fizjologicznych organizmu. Zmiany behawioralne obejmują nasilony stan czuwania,
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pobudzenie motoryczne, podwyższoną uwagę i zwiększone zdolności kognitywne. Oprócz
tego, układ noradrenergiczny mózgowia uczestniczy w regulacji odpowiedzi stresowej
zmniejszając odczuwanie głodu, senności i bólu (Chrousos, 2000, Habib i wsp., 2001).
Neurony noradrenergiczne są aktywowane w odpowiedzi na różnego rodzaju
stresory takie jak np. dźwięk, unieruchomienie, wymuszone pływanie czy drażnienie ogona
prądem (Carrasco i Van de Kar, 2003). Wzajemne połączenia neuronów istnieją pomiędzy
neuronami CRH w PVN i neuronami NA znajdującymi się w miejscu sinawym (Habib i wsp.,
2001). Funkcjonalnie, kortykoliberyna i układ noradrenergiczny współdziałają na zasadzie
pętli sprzężenia zwrotnego dodatniego, w taki sposób, że aktywacja jednego układu powoduje
aktywację drugiego. CRH wydzielany na zakończeniach komórek jądra przykomorowego
podwzgórza aktywuje miejsce sinawe i pobudza tą strukturę do wydzielania noradrenaliny,
i odwrotnie, NA wydzielana na zakończeniach neuronów noradrenergicznych pochodzących
z LC pobudza komórki PVN. Kortykoliberyna stymuluje wydzielanie NA poprzez aktywację
receptorów CRH-1 i CRH-2, a NA stymuluje wydzielanie CRH poprzez aktywację głównie
receptorów α1-adrenergicznych (Chrousos, 2000). Ponadto, noradrenalina, zarówno poprzez
receptory α jak i β adrenergiczne reguluje wydzielanie ACTH z przysadki (Hary i wsp., 1984,
Whitnall, 1993).
Neurony adrenergiczne, znajdujące się w rdzeniu przedłużonym (grupy C1-C3),
unerwiają wiele struktur zaangażowanych w procesy odpowiedzi stresowej, miedzy innymi
podwzgórze, ciało migdałowate, jądra szwu, a także miejsce sinawe (Kvetnasky i wsp., 2009).
Grupa C3 unerwia PVN (Ritter i wsp., 2001). Stres unieruchomienia, ból lub drażnienie
prądem kończyn powoduje pobudzenie neuronów adrenergicznych, czego wyznacznikiem jest
gwałtowna i silna aktywacja ekspresji białka Fos w neuronach grupy C1 (Senba i wsp., 1993,
Li i wsp., 1996, Pezzone i wsp., 1992), oraz grupy C2 (Helfferich i wsp., 2003). Efektem
aktywacji układu adrenergicznego na obwodzie jest zwiększone wydzielanie adrenaliny przez
rdzeń nadnerczy. Podczas odpowiedzi stresowej jej uwalnianie jest stymulowane przez
ACTH, a także przez glukokortykoidy (Chrousos, 2000, Ehrhart-Bornstein i Bornstein, 2008).
Ponadto,

w

regulacji

odpowiedzi

stresowej

uczestniczą

inne

układy

neuroprzekaźnikowe. Neurony CRH, AVP i noradrenergiczne otrzymują unerwienie z układu
serotoninergicznego,

cholinergicznego

i

histaminergicznego

oraz

GABAergicznego.

Substancja P działa hamująco na neurony CRH, ale nie AVP w podwzgórzu, natomiast
wywiera efekt pobudzający na neurony noradrenergiczne (Chrousos, 2000).
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3.4. Receptory dla glukokortykoidów
Opisano dwa typy receptorów, z którymi mogą łączyć się glukokortykoidy (De Kloet
i wsp., 1998). U myszy C57BL/6J do aktywacji receptorów mineralokortykoidowych (ang.
mineralocorticoid receptors, MR) w neuronach mózgowia dochodzi wtedy, gdy poziom
kortykosteronu w osoczu osiąga 20 ng/ml (Dalm i wsp. 2005). Receptory te są zlokalizowane
we wszystkich obszarach hipokampa, w ciele migdałowatym, bocznej przegrodzie oraz
w jądrach motorycznych pnia mózgu. Gdy poziom kortykosteronu wzrasta, na przykład
podczas odpowiedzi stresowej, aktywacji ulega również drugi typ receptorów, receptory
glukokortykoidowe (ang. glucocorticoid receptors, GR), które cechuje dziesięciokrotnie
niższe powinowactwo do hormonu. Receptory te występują w wielu strukturach mózgu,
w polu CA1 (ang. cornu Ammonis, CA) hipokampa oraz w zakręcie zębatym (ang. dentate
gyrus, DG). Tak więc, funkcja neuronów w hipokampie jest modulowana i zależy od
przeważającej aktywacji receptorów mineralokortykoidowych w warunkach niskiego
poziomu hormonu i aktywacji obydwóch typów receptorów w warunkach odpowiedzi
stresowej (De Kloet i wsp., 1998).
Ilość wydzielanego kortykosteronu zmienia się w rytmie okołodobowym. U myszy
hodowanych w cyklu 12 godzin światła i 12 godzin ciemności pod koniec fazy jasnej
następuje zwiększenie wydzielania hormonu, którego poziom jest najwyższy na początku fazy
ciemnej (100 ng/ml, mierzony w surowicy krwi). Następnie w ciągu 2 godzin ilość
wydzielanego kortykosteronu maleje do 20 ng/ml i utrzymuje się na tym poziomie przez
resztę cyklu okołodobowego, aż do kolejnego szczytu wydzielania na początku kolejnej fazy
ciemnej (Dalm i wsp. 2005). Mimo cyklicznych zmian w ilości wydzielanego kortykosteronu,
największe jego stężenie nie osiąga wartości niezbędnych do aktywacji receptorów GR
(Hibberd wsp. 2000).
3.4.1. Receptory glukokortykoidowe
Receptory glukokortykoidowe należą do dużej rodziny receptorów jądrowych
będących czynnikami transkrypcyjnymi. Do tej samej rodziny zaliczane są również receptory
mineralokortykoidowe, estrogenowe, progesteronowe, androgenowe, receptory dla witaminy
D oraz kwasu retinowego (Robinson-Rechavi i wsp., 2001). Receptory steroidowe są
ewolucyjnie konserwatywne wśród ssaków i prawdopodobnie powstały na skutek
multiplikacji wspólnego dziedziczonego genu (Thornton 2001).
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Receptor glukokortykoidowy zbudowany jest z 3 domen, domeny N-końcowej (ang.
N-terminal domain, NTD), domeny wiążącej do DNA (ang. DNA binding domain, DBD)
i C-końcowej domeny wiążącej ligand (ang. ligand- binding domain, LBD) (Kumar
i Thompson, 1999). NTD receptora glukokortykoidowego składa się z 420 aminokwasów
i jest najbardziej zróżnicowaną domeną spośród receptorów jądrowych. Różni się ona nawet
pomiędzy izoformami receptora (Kumar i Thompson, 1999, Kumar i Thompson, 2003).
Zawiera region AF1, aktywujący transkrypcję, który wchodzi w interakcje z kilkoma innymi
czynnikami transkrypcyjnymi (Henriksson i wsp., 1997, Ford i wsp., 1997, Almlof i wsp.,
1998, Wärnmark i wsp., 2000, Kumar i wsp., 2001). Domena DBD, zlokalizowana
w centralnej części sekwencji łańcucha aminokwasów budujących GR, jest najbardziej
konserwatywnym regionem wśród receptorów jądrowych. DBD zawiera dwa palce cynkowe,
lecz nie tworzą one klasycznej trójwymiarowej struktury typowej dla innych czynników
transkrypcyjnych. W skład DBD wchodzą aminokwasy wiążące receptor ze specyficznymi
sekwencjami

DNA

zwanymi

elementami

odpowiedzi

na

glukokortykoidy

(ang.

glucocorticoid response element, GRE), zapewniające swoistość wiązania GR-DNA.
Aminokwasy te znajdują się głównie w obrębie pierwszego palca cynkowego, tworząc tzw.
„P box” składający się z trzech aminokwasów, który jest odpowiedzialny za rozpoznanie
GRE. Drugi palec cynkowy stabilizuje połączenie DBD-GRE. Pięć aminokwasów tego
regionu nazwanych „D box” odgrywa także rolę w homodimeryzacji receptora (Hard i wsp.,
1990, Luisi i wsp., 1991). Domena LBD jest odpowiedzialna za rozpoznanie i wiązanie
ligandów, chaperonów oraz za interakcje z innymi białkami, takimi jak jądrowe czynniki
transkrypcyjne, białka uczestniczące w translokacji i dimeryzacji receptora (Kumar
i Thompson, 1999). Ponadto, DBD posiada dodatkową, zależną od ligandu, funkcje
aktywującą, za którą odpowiedzialny jest region AF2, zlokalizowany blisko C-końca. AF2,
zmieniając swoją konformację po związaniu ligandu, ułatwia wiązanie do receptora białek
będących koaktywatorami lub korepresorami (Kucera i wsp., 2002).
3.4.2. Receptory mineralokortykoidowe
Receptory mineralokortykoidowe, podobnie jak receptory glukokortykoidowe należą
do rodziny receptorów jądrowych będących czynnikami transkrypcyjnymi. MRs są
unikalnymi receptorami wśród receptorów steroidowych, ponieważ mogą być aktywowane
przez dwie grupy hormonów, mineralokortykoidy (aldosteron i deoksykortykosteron) oraz
glukokortykoidy (kortyzol lub kortykosteron). Badania dotyczące budowy MR wykazały, iż
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jego struktura jest wysoce homologiczna ze strukturą GR (Arriza i wsp., 1987). Co więcej,
aldosteron

i

kortyzol

posiadają

podobne

wysokie

powinowactwo

do

receptora

mineralokortykoidowego (Arriza i wsp., 1987, Rupprecht i wsp., 1993). Mimo, iż stężenie
glukokortykoidów w krążącej krwi jest 1000 razy większe niż aldosteronu, w tkankach
nabłonkowych to aldosteron łączy się z receptorami MR, gdyż w tych tkankach
glukokortykoidy są metabolizowane przez dehydrogenazę 11 β-hydroksysteroidową typu
2 (11βHSD2) do nieaktywnych metabolitów. Enzym ten przekształca kortykosteron
w 11-dehydrokortykosteron a kortyzol w kortyzon, które nie są zdolne do łączenia się
z receptorami MR i GR (Stewart i Mason, 1995, Ferrari i wsp., 2000). Natomiast
w niektórych obszarach mózgu, między innymi w hipokampie, w komórkach nerwowych
ulega ekspresji dehydrogenaza 11 β-hydroksysteroidowa typu 1, Enzym ten działa w sposób
odwrotny niż 11βHSD2. Przekształca 11-dehydrokortykosteron w kortykosteron a kortyzon
w

kortyzol,

powodując,

że

glukokortykoidy

mogą

łączyć

się

z

receptorami

mineralokortykoidowymi (Seckl, 1997).
Receptor mineralokortykoidowy, podobnie jak inne receptory należące do rodziny
receptorów jądrowych, zbudowany jest z 3 domen (Mangelsdorf i wsp., 1995). Receptor MR
posiada najdłuższą domenę NTD spośród wszystkich receptorów steroidowych, która jest
zbudowana z 604 aminokwasów. Domena ta różni się budową od N-końcowych domen
innych receptorów steroidowych, jest homologiczna tylko w 15 % z NTD receptora
glukokortykoidowego, androgenowego czy progesteronowego, aczkolwiek jest wysoce
homologiczna wśród MRs różnych gatunków ssaków. NTD receptora MR zawiera dwa różne
regiony aktywujące transkrypcję, region AF-1a i AF-1b. (Pascual-Le Tallec i Lombes, 2005).
AF-1 pośredniczy w niezależnych od ligandu oddziaływaniach receptora z innymi białkami
jądrowymi, które inicjują transkrypcję genów. Centralnie zlokalizowana domena DBD
posiada najbardziej konserwatywną sekwencję aminokwasów spośród wszystkich receptorów
należących do rodziny receptorów steroidowych. Zawiera dwa palce cynkowe, które łączą się
ze specyficznym promotorowymi sekwencjami DNA zawierającymi element odpowiedzi na
mineralokortykoidy (ang. mineralocorticoid response element, MRE). Podobnie jak domena
wiążąca do DNA receptora GR, domena receptora MR zawiera regiony „P box” i „D box”
(Liu i wsp., 1995). Jako że domena wiążąca do DNA receptora MR jest wysoce homologiczna
z DBD receptora GR, element odpowiedzi na glukokortykoidy prawdopodobnie może
funkcjonować jako MRE (Arriza i wsp., 1987). Domena wiążąca do DNA zawiera także
sekwencje zaangażowane w homo- i heterodimeryzację receptorów (Luisi i wsp., 1991).
Domena LBD stanowi kompleks składający się z 12 α-helis i jednej struktury
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β-harmonijkowej, które w różny sposób uczestniczą w wiązaniu ligandu (Rogerson i wsp.,
2004). W obrębie LBD znajduje się region AF-2 aktywowany w sposób zależny od ligandu,
zbudowany z hydrofobowej kieszeni, którą tworzą helisy H3, H4, H5 i H12 (Gronemeyer
i wsp., 2004). LBD zawiera także sekwencje uczestniczące w heterodimeryzacji receptora
MR z receptorem GR (Savory i wsp., 2001). W stanie niezwiązanym z ligandem, do LBD są
przyłączone białka chaperonowe, takie jak białka szoku cieplnego (ang. heat shock proteins,
HSP), HSP90, HSP70 czy immunofiliny, które odłączają się, gdy ligand zwiąże się
z receptorem (Pratt i Toft, 1997).
3.5. Plastyczność synaptyczna
Jedną z najważniejszych cech układu nerwowego jest jego plastyczność, czyli
możliwość modyfikowania aktywności i organizacji sieci neuronalnej w zależności od
pojawiających się bodźców w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym organizmu.
Zmiany są generowane głównie poprzez rozmaite mechanizmy modyfikujące transmisję
synaptyczną. Tak więc, pojęcie plastyczności synaptycznej odnosi się do zależnych od
aktywności zmian wydajności transmisji w połączeniach synaptycznych. Zjawisko to
odgrywa istotną rolę w czasie rozwoju układu nerwowego, w przebiegu chorób
neurologicznych, jak na przykład padaczka lub choroby neurodegeneracyjne, a także
w procesach naprawy układu nerwowego po jego uszkodzeniu. Ponadto, plastyczność
synaptyczna jest związana z procesami uczenia się, formowania śladów pamięciowych
i zapamiętywania nowych informacji (Citri i Malenka, 2008).
Istnieje wiele mechanizmów i form plastyczności synaptycznej. W zależności od
aktywności, transmisja synaptyczna może ulegać nasileniu lub osłabieniu a powstały zakres
zmian może obejmować milisekundy, godziny, dni, a nawet tygodnie, miesiące i lata. (Citri
i Malenka, 2008).
Intensywnie badaną, formą plastyczności synaptycznej jest długotrwałe wzmocnienie
synaptyczne (ang. long-term potentiation, LTP). W badaniach elektrofizjologicznych zjawisko
to jest opisywane jako zależne od aktywności zwiększenie rozmiaru rejestrowanych
potencjałów lub prądów synaptycznych, najczęściej w odpowiedzi na krótkotrwałą stymulację
o wysokiej częstotliwości (ang. high frequency stimulation, HFS). Badania in vivo wykazały,
że LTP utrzymuje się wiele godzin lub nawet dni i jest swoiste dla stymulowanych synaps.
Obecnie fenomen ten jest uważany za kluczowy proces pozwalający na zrozumienie
komórkowych i molekularnych mechanizmów uczenia się i formowania śladów
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pamięciowych (Martin i wsp., 2000, Pastalkova i wsp., 2006, Whitlock i wsp., 2006). Kilka
podstawowych właściwości LTP powoduje, iż zjawisko to może być dobrym, komórkowym
modelem nabywania informacji. Podobnie do procesu tworzenia śladów pamięciowych, LTP
może być indukowane gwałtownie oraz jego wzmocnienie i przedłużenie czasu trwania może
być indukowane poprzez powtórzenie stymulacji.
W zakręcie zębatym hipokampa mechanizm powstania LTP generowanego
stymulacją o wysokiej częstotliwości polega na aktywacji receptorów dla kwasu N-metylo-Dasparaginowego (NMDA) (Wu i wsp., 2001). Aby powstało LTP, konieczne jest uwalnianie
glutaminianu z zakończenia presynaptycznego i jednoczesna depolaryzacja błony komórki
postsynaptycznej. Zaistnienie tych dwóch procesów jest możliwe dzięki temu, że
w odpowiedzi postsynaptycznej w pobudzających synapsach glutaminianergicznych biorą
udział dwa typy jonotropowych receptorów glutaminianergicznych, receptory dla kwasu
α-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolo-propionowego (AMPA) i receptory NMDA.
Kanał receptora AMPA jest przepuszczalny dla jonów sodowych i potasowych, a aktywacja
tego receptora powoduje powstanie prądu dokomórkowego, który prowadzi do depolaryzacji
błony komórkowej. Natomiast jonotropowe receptory NMDA w obecności jonów magnezu
ulegają aktywacji w sposób napięciowozależny. Wtedy, gdy komórka utrzymuje potencjał
spoczynkowy, pozostają one zablokowane przez jony magnezowe. Podczas niskiej
aktywności synaptycznej uczestniczą jedynie w niewielkim stopniu w przekazywaniu
sygnału. Jednak, gdy błona komórkowa ulegnie silnej depolaryzacji, na przykład poprzez
wcześniejszą aktywację receptorów AMPA, jon magnezowy ulega dysocjacji z miejsca
wiążącego znajdującego się wewnątrz kanału receptora NMDA, co pozwala na wnikanie
jonów wapniowych do wnętrza komórki. Silne zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia
jonów Ca2+ jest sygnałem aktywującym liczne łańcuchy procesów biochemicznych
koniecznych do wzmocnienia przekaźnictwa synaptycznego (Blitzer i wsp., 2005).
Liczne badania skupiające się na analizowaniu molekularnych mechanizmów
uczestniczących w generowaniu LTP opisują wiele białek biorących udział w przetwarzaniu
sygnału, jakim jest silny napływ wapnia do komórki (Malenka i Bear, 2004, Sanes
i Lichtman, 1999). Wapń wnikając do neuronu aktywuje kinazę zależną od wapnia
i kalmoduliny typu II (ang. Ca2+ /calmodulin-dependent kinase type II, CaMKII), będącą
głównym enzymem uczestniczącym w mechanizmie przetwarzania sygnału. CaMKII, między
innymi, fosforyluje podjednostki GluR1 receptora AMPA w miejscu serynowym 831, co
zwiększa przewodnictwo kanału tego receptora (Lee i wsp., 2000). CaMKII uczestniczy także
we wbudowywaniu receptorów w błonę komórkową (Hayashi i wsp., 2000). Kinaza staje się
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aktywna po przyłączeniu wapnia i kalmoduliny (ang. calmodulin, CaM), co powoduje, iż
enzym przestaje podlegać autoblokowaniu (Lisman i wsp., 2002). Podjednostki enzymu
aktywują substraty, ale także fosforylują sąsiednie podjednostki w miejscu treoninowym 286,
co skutkuje zwiększeniem powinowactwa kinazy do kalmoduliny, a to powoduje, iż CaM
pozostaje dłużej związana z CaMKII. Efektem tych procesów jest przedłużony czas
aktywności enzymu. Aktywność kinazy jest zwiększana również poprzez jej związanie
z C-końcową domeną podjednostki NR2B receptora NMDA. To wiązanie zapobiega
aktywności enzymatycznej niezależnej od kalmoduliny i wapnia oraz autofosforylacji, która
hamuje aktywność enzymu (Bayer i wsp., 2001). Dodatkowo, związanie CaMKII z NR2B
powoduje, że kinaza zostaje umiejscowiona przy błonie komórkowej. Dzięki temu położeniu,
CaMKII może formować kompleksy z innymi białkami, które stabilizują receptory AMPA
w błonie komórkowej (Lisman i Zhabotinsky, 2001). Opisane procesy warunkują aktywację
CaMKII, a co ważniejsze, czas trwania aktywacji enzymu, który decyduje o tym, czy kaskada
procesów zapoczątkowanych przez aktywację receptora NMDA doprowadzi do LTP.
Analizy kaskad aktywowanych podczas indukcji LTP sugerują istnienie wielu
interakcji CaMKII z innymi białkami

szlaków wewnątrzkomórkowych oraz ich

współdziałanie w nasilaniu sygnału poprzez pętle sprzężeń (Bhalla i Iyengar, 1999).
Przykładowo, intensywność i czas aktywacji CaMKII może zależeć od działania kinaz
aktywowanych mitogenami (ang. mitogen-activated protein kinases, MAPK), gdyż indukcji
LTP towarzyszy zależny od kinaz MAPK wzrost aktywności i ekspresji CaMKII (Giovannini
i wsp., 2001). Dodatkowo, CaMKII może ułatwiać aktywację kinaz MAPK poprzez
blokowanie aktywności szlaku GTP-azy Ras (Chen i wsp., 1998). Poza tym, aktywacja
zależnej od cyklicznego AMP kinazy białkowej A (ang. protein kinase A, PKA),
prawdopodobnie przez zależną od kalmoduliny cyklazę adenylanową, może zwiększać
aktywność CaMKII w sposób pośredni, poprzez hamowanie aktywności enzymatycznej
fosfatazy białkowej 1 (ang. protein phosphatase 1, PP1). Nie zablokowana fosfataza PP1
defosforyluje CaMKII, co hamuje działanie kinazy (Blitzer i wsp., 1998).
W kolejnym etapie powstawania zmian prowadzących do nasilenia transmisji
synaptycznej i powstania LTP zachodzą modyfikacje w połączeniu synaptycznym. Istnieją
dwie

hipotezy

opisujące

mechanizm

następujących

procesów.

Pierwsza

dotyczy

mechanizmów presynaptycznych, związanych z nasileniem uwalniania glutaminianu.
Modyfikacje tego typu polegają na produkcji przekaźników wstecznych uwalnianych
z elementu postsynaptycznego, działających na zakończenie presynaptyczne (Nicoll, 2003).
Jako tego typu przekaźniki mogą działać, na przykład, tlenek azotu i/lub kwas arachidonowy

21

Wstęp

(Miyamoto, 2006). Druga hipoteza dotyczy mechanizmów postsynaptycznych, związanych ze
zmianami w funkcjonowaniu receptorów AMPA. Zależne od aktywności procesy zachodzące
w komórce postsynaptycznej, prowadzące do zwiększenia liczby receptorów AMPA
w zagęszczeniu postsynaptycznym (ang. postsynaptic density, PSD), wydają się odgrywać
główną rolę w nasileniu transmisji synaptycznej (Bredt i Nicoll, 2003, Derkach i wsp., 2007,
Malenka i Nicoll, 1999, Malinow i Malenka, 2002, Song i Huganir, 2002). Wsparciem tej
hipotezy jest teoria postulująca istnienie synaps milczących (Durand i wsp., 1996, Isaac
i wsp., 1995, Liao i wsp., 1995, Malenka i Nicoll, 1997). Synapsy milczące to takie synapsy,
w których w błonie postsynaptycznej znajdują się jedynie receptory NMDA i bardzo niewiele
lub wcale nie ma receptorów AMPA. W czasie słabej stymulacji takie synapsy nie generują
odpowiedzi postsynaptycznej w odpowiedzi na uwalniany glutaminian. Podczas indukcji LTP,
synapsy milczące staja się w pełni funkcjonalne dzięki wbudowaniu receptorów AMPA
w błonę zagęszczenia postsynaptycznego. Hipoteza ta została rozszerzona i dotyczy także
synaps, które posiadają receptory AMPA wbudowane w błonę postsynaptyczną, pozwalając
na charakteryzowanie molekularnych mechanizmów regulujących dynamikę przemieszczania
receptorów AMPA w błonie komórkowej (Bredt i Nicoll, 2003, Collingridge i wsp., 2004,
Malinow i Malenka, 2002, Sheng i Kim, 2002, Song i Huganir, 2002). Nowe receptory AMPA
wbudowywane w błonę postsynaptyczną podczas indukcji LTP, pochodzą z puli
zmagazynowanej w endosomach. Dzieje się to przy udziale małych białek Rab11a i CaMKII
(Park i wsp., 2004). Receptory nie są włączane bezpośrednio w błonę zagęszczenia
postsynaptycznego, lecz są one początkowo wbudowywane w błonę komórkową poza
obszarem

PSD

a

następnie

podlegają

przesunięciu

w

kierunku

zagęszczenia

postsynaptycznego, gdzie ulegają stabilizacji. Ponadto, istnieją dodatkowe molekularne
mechanizmy uczestniczące we włączaniu receptorów AMPA w PSD. Fosforylacja
podjednostek receptora przez CaMKII nie jest jedyną modulacją warunkującą proces
wbudowywania receptorów AMPA w zagęszczenie postsynaptyczne (Esteban i wsp., 2003,
Lee i wsp., 2003). Fosforylacja podjednostki GluR1 przez PKA lub kinazę białkową C może
odgrywać równie istotną rolę (Boehm i wsp., 2006, Esteban i wsp., 2003). Jednak działanie
CaMKII, wydaje się pełnić kluczową rolę w tym procesie. Przykładowo, fosforylacja białek
TARP (ang. transmembrane AMPAR regulatory proteins, TARPs) uczestniczących w procesie
wbudowywania receptorów AMPA w błonę komórkową, jest obserwowana podczas aktywacji
CaMKII (Tsui i Malenka, 2006) i jest opisywana jako jeden z procesów determinujących
powstanie LTP (Tomita i wsp., 2005). Jak już wspomniano wcześniej, podczas indukcji LTP
istotną modyfikacją funkcji receptorów AMPA jest również zależne od fosforylacji
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zwiększenie przewodnictwa kanału jonowego receptorów (Benke i wsp., 1998, Soderling
i Derkach, 2000).
Opisane powyżej procesy zachodzą w czasie pierwszych 30-60 minut po
zastosowaniu stymulacji indukującej LTP. Ta faza długotrwałego wzmocnienia synaptycznego
jest określana jako wczesne LTP (ang. early LTP, E-LTP) i jest zależna od aktywacji kinaz
oraz translokacji tychże enzymów jak również receptorów w pobliże błony postsynaptycznej.
Późne LTP (ang. late LTP, L-LTP) to etap długotrwałego wzmocnienia synaptycznego, który
pojawia się w sposób płynny po fazie E-LTP (Reymann i Frey, 2007). Jest definiowany jako
wzmocnienie utrzymujące się dłużej niż 1-2 godzin po indukcji LTP i jest zależne od lokalnej
syntezy białek, które tworzą elementy synapsy (Sutton i Schuman, 2006), a także transkrypcji
genów (Zhou et al, 2006). W przekazywaniu sygnału do jądra komórkowego, koniecznego do
powstania L-LTP, uczestniczy wiele kinaz, w szczególności PKA, CaMKII, CaMKIV
i MAPK, które aktywują czynniki transkrypcyjne, na przykład białko wiążące się
z elementem odpowiedzi na cAMP (ang. cAMP response element-binding protein, CREB).
Czynniki transkrypcyjne aktywują geny wczesnej odpowiedzi komórkowej, takie jak c-Fos
czy Zif268/Egr1 (Thomas i Huganir, 2004). Uruchomiona transkrypcja genów prowadzi do
ekspresji genów efektorowych, potrzebnej do utrzymania wzmocnienia synaptycznego.
Transkrypcja i translacja może być aktywowana w sposób klasyczny, w jądrze komórkowym
(Blitzer i wsp., 2005) lub poza jądrem komórkowym. Opisano kilka rodzajów mRNA, które
znajdują się w dendrytach, między innymi są to geny receptorów AMPA, kinazy CAMKII,
białka Arc i białek, które uczestniczą w procesie włączania receptorów w błonę komórkową
(Grooms

i

wsp.,

2006,

Job

i

Eberwine,

2001,

Ju

i

wsp.,

2004,

Mayford

i wsp., 1996, Schuman i wsp., 2006, Steward i Schuman, 2001). Przemieszczanie mRNA
i umiejscowienie jego cząsteczek w obszarze dendrytów wydaje się być procesem zależnym
od aktywności synaptycznej. Również organelle komórkowe biorące udział w transkrypcji,
takie jak polirybosomy, znajdują się w okolicy kolców dendrytycznych. Podczas indukcji LTP
polirybosomy są transportowane w okolice zagęszczenia synaptycznego (Bourne i wsp.,
2007). Dane te, sugerują, że utrzymanie zaistniałych zmian w transmisji synaptycznej zależy
od de novo syntetyzowanych białek. Dalsze procesy związane z utrwaleniem nasilonej
transmisji synaptycznej obejmują przekształcenia strukturalne synapsy (Luscher i wsp.,
2000). Kolce dendrytyczne mogą ulegać zależnym od aktywności modyfikacjom, takim jak
powiększenie istniejących kolców, zwiększenie powierzchni PSD, podział kolca na dwa, które
utworzą funkcjonalne synapsy oraz wytworzenie nowego kolca dendrytycznego (Abraham
i Williams, 2003, Matsuzaki i wsp., 2004, Yuste i Bonhoeffer, 2001).
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3.6. Działanie glukokortykoidów w zakręcie zębatym hipokampa
3.6.1. Wpływ ostrego stresu na morfologię i funkcje neuronów
Komórki ziarniste zakrętu zębatego odpowiadają w sposób szczególny na
podwyższony poziom kortykosteronu. Jest to częściowo związane z faktem, iż w tym
obszarze

hipokampa,

w

warstwie

subgranularnej,

z

proliferujących

komórek

progenitorowych, powstają nowe neurony, nawet w dorosłym mózgu (Kempermann i wsp.,
2004). Jako że stres hamuje neurogenezę, zmiany w ilości komórek mogą mieć znaczenie dla
fizjologicznych funkcji sieci neuronalnej w zakręcie zębatym (Fuchs i wsp., 2006, Joëls
i wsp., 2007, Mirescu i Gould, 2006). Co więcej, stres, kortykosteron lub też brak hormonu
zmienia funkcje istniejących i przeżywających neuronów.
Komórki ziarniste są bardzo wrażliwe na brak kortykosteroidów. W warunkach braku
hormonu, po adrenalektomii (usunięciu nadnerczy), skutkującym brakiem wydzielania
hormonów kory nadnerczy, obserwowano nasilenie proliferacji i apoptozy neuronów DG
(Mirescu i Gould, 2006). Brak glukokortykoidów skutkuje także utratą dystalnych dendrytów
komórek ziarnistych (Wossink i wsp., 2001). Zgodnie z tymi doniesieniami, transmisja
glutaminianergiczna związana z receptorami AMPA i NMDA jest również osłabiana przez
brak kortykosteronu (Joëls i wsp., 2001). Ponadto, w badaniach in vitro, przeprowadzanych
3 dni po adrenalektomii, wykazano zmniejszenie o 30 % amplitudy rejestrowanych
zewnątrzkomórkowo potencjałów polowych będących odpowiedzią na stymulację drogi
przeszywającej (Stienstra i wsp., 1998). Dodatkowo, w warunkach in vitro jak i in vivo brak
kortykosterydów powoduje osłabienie LTP w zakręcie zębatym (Krugers i wsp., 2007).
Opisane zmiany, wywoływane brakiem glukokortykoidów, mogą być niwelowane poprzez
iniekcje kortykosteronu. Oprócz tego, niektóre, ale nie wszystkie komórki ziarniste zakrętu
zębatego, mogą zmieniać profil ekspresji genów w warunkach braku kortykosteronu, co może
mieć znaczenie dla ich możliwości przeżywania (Nair i wsp., 2004). Autorzy wykazali, że
w 3 dni po usunięciu nadnerczy mała populacja komórek zakrętu zębatego ulega apoptozie,
a w przeżywających komórkach ziarnistych występuje zmniejszona ekspresja genu
podjednostki R1 receptora NMDA. Natomiast ekspresja innych genów, genu receptora
mineralokortykoidowego, genu podjednostki α1A napięciowozależnego kanału wapniowego,
genu Bcl-2 oraz genu podjednostki R2C receptora NMDA ulega zwiększeniu.
Jednak neurony zakrętu zębatego mogą nie wykazywać zmian w odpowiedzi na
wysoki poziom kortykosteronu. Na przykład, w doświadczeniach przeprowadzonych na
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szczurach, potencjały postsynaptyczne jak i komponenta AMPA postsynaptycznych prądów
pobudzających wywoływanych stymulacją drogi przeszywającej były porównywalne
z odpowiedziami rejestrowanymi przy niskich stężeniach kortykosteronu (Stienstra i Joëls,
2000; Karst i Joëls, 2003). Podobnie, brak wpływu glukokortykoidów został opisany
w badaniach dotyczących amplitudy prądów wapniowych (Van Gemert i Joëls, 2006), także
po zastosowaniu jednorazowego stresu nie wykazano zmiany profilu ekspresji genów
w neuronach zakrętu zębatego (Qin i wsp., 2004).
3.6.2. Wpływ ostrego stresu na LTP w zakręcie zębatym
Stres lub też podawanie glukokortykoidów wykazują różnorakie działanie na LTP
w zakręcie zębatym, w zależności od rodzaju stresora oraz czasu ekspozycji na stosowane
bodźce stresowe względem momentu zastosowania stymulacji indukującej LTP. Ze względu
na różnice w stosowanych protokołach eksperymentów przez różne grupy badaczy, wielkość
LTP może być nasilona, osłabiona lub niezmieniona przez podwyższony poziom hormonu.
Jednorazowy stres behawioralny (przytrzymywanie szczura pod wodą przez
30 sekund), zastosowany tuż przed rozpoczęciem eksperymentu elektrofizjologicznego
w warunkach in vivo, znacząco osłabia LTP w zakręcie zębatym (Akirav i Richter-Levin,
1999). Jednak badacze we własnych doświadczeniach nie oznaczali poziomu kortykosteronu
po zastosowaniu takiego rodzaju stresora. W eksperymentach przeprowadzonych na
szczurach pod narkozą uretanową, pojedyncza iniekcja kortykosteronu (40 mg/kg)
zmniejszała LTP (Pavlides i wsp., 1993). Jednak w rejestracjach przeprowadzonych 48 godzin
po podaniu hormonu nie wykazano osłabienia LTP. Opisywane efekty obserwowano zarówno
w przypadku rejestracji potencjałów postsynaptycznych, jaki i zbiorczych potencjałów
czynnościowych.
W doświadczeniach przeprowadzonych in vivo na szczurach z zaimplantowanymi
elektrodami do hipokampa i poddawanych stresowi zimna (umieszczenie szczura w klatce
o temperaturze 4 °C) 90 minut przed indukcją LTP, wykazano, że mimo podwyższonego
poziomu kortykosteronu (287 ng/ml) wielkość LTP nie różniła się od wielkości LTP
zarejestrowanego w hipokampie zwierząt kontrolnych, u których poziom kortykosteronu
wynosił 66 ng/ml. (Bramham i wsp., 1998). Brak zmian w LTP opisano także w innych
doświadczeniach wykorzystujących tę samą technikę rejestracji. Wykazano, iż zastosowanie
ostrego stresu unieruchomienia 1 godzinę przed stymulacją bocznej drogi przeszywającej
pozostawało bez wpływu na LTP, natomiast w rejestracjach przeprowadzonych 4 godziny po
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zastosowaniu unieruchomienia wykazano znaczące zmniejszenie wielkości badanego
zjawiska. Poziom kortykosteronu we krwi pobranej bezpośrednio po zastosowaniu
unieruchomienia był istotnie statystycznie wyższy (443 ± 13,5 ng/ml) w porównaniu
z poziomem hormonu u zwierząt kontrolnych (48.5 ± 18,2 ng/ml) (Yamada i wsp., 2003).
Ponadto, w badaniach przeprowadzonych na szczurach poddawanych jednorazowemu,
ostremu (6 godzin) stresowi unieruchomienia nie wykazano zmian wielkości LTP, gdy
doświadczenia przeprowadzano in vivo, 48 godzin po unieruchomieniu, a LTP indukowano
w przyśrodkowej drodze przeszywającej (Pavlides i wsp., 2002).
Ekspozycja zwierzęcia na stres wymuszonego pływania 15 minut lub 1 godzinę
przed lub 1 godzinę po zastosowaniu bodźca indukującego LTP nasila to zjawisko w zakręcie
zębatym w porównaniu z grupa kontrolną, gdzie stosowany bodziec nie wywoływał LTP.
Natomiast zastosowanie takiej procedury w 4 godziny po wywołaniu LTP nie nasila tego
zjawiska (Ahmed i wsp., 2006, Korz i Frey, 2003, 2005).
3.6.3. Wpływ stresu chronicznego na morfologię i funkcje neuronów
Oprócz stresu ostrego, jednorazowego, organizmy mogą być narażone na wiele
epizodów stresu, powtarzających się w sposób nieprzewidywalny lub niekontrolowany. Wiele
doniesień literaturowych opisuje rozmaity wpływ poddawania zwierząt kilkugodzinnym
sesjom unieruchomienia, protokołowi łagodnego nieprzewidywalnego stresu lub też
zastosowanie modeli stresu socjalnego.
Stres chroniczny hamuje neurogenezę w zakręcie zębatym. Zjawisko to zostało
opisane w przypadku kilku gatunków zwierząt, między innymi myszy, szczura, ryjówki oraz
małpy szerokonosej. Efekt ten wydaje się być uogólniony w przypadku różnych protokołów
stresu (Fuchs i wsp., 2006, Joëls i wsp., 2007, Mirescu i Gould, 2006). Psychosocjalne bądź
też fizyczne stresory hamują jeden lub kilka procesów związanych z neurogenezą, to jest:
proliferację, przeżywalność, migrację lub różnicowanie neuronów. Działanie stresu
chronicznego

może

być

blokowane

poprzez

zastosowanie

agonistów

receptorów

glukokortykoidowych. Jednak, jeżeli badania są prowadzone w krótkim czasie od
kilkutygodniowej ekspozycji na stresor, efekt takiego działania w dużej mierze może nie
wpływać na właściwości neuronów zakrętu zębatego, ponieważ na to, aby nowopowstałe
komórki dojrzały i zostały włączone w sieć neuronów potrzebne jest nawet kilka tygodni,
czasem miesięcy. Dlatego też właściwości komórek ziarnistych, jeżeli badane krótko po
okresie stosowania procedury stresu, nie różnią się od komórek zwierząt kontrolnych.
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Przykładowo, nie stwierdzono różnic w wielkości komponenty AMPA postsynaptycznych
prądów pobudzających wywoływanych stymulacją drogi przeszywającej, także nie
zaobserwowano zmian w prądach wapniowych. Oprócz tego wykazano jedynie niewielki
wpływ stresu na wzór ekspresji genów w pojedynczych komórkach (Karst i Joëls, 2003, Qin
i wsp., 2004, Van Gemert i Joëls, 2006).
Bardziej wyraziste skutki stresu chronicznego można obserwować, gdy komórki
ziarniste zakrętu zębatego były eksponowane na wysokie stężenia kortykosteronu po
wcześniejszym zastosowaniu procedury stresu chronicznego. Podczas gdy neurony ziarniste
nie

wykazują

zmian

w

odpowiedzi

na

chroniczną

aktywację

receptorów

glukokortykoidowych, komórki pochodzące ze zwierząt poddawanych stresowi chronicznemu
a następnie eksponowanych na jednorazowy ostry stresor wykazywały silne zmiany
w odpowiedzi na zastosowaną procedurę. Różnice te spowodowane są najprawdopodobniej
faktem, iż stres chroniczny zwiększa aktywność receptorów GR, co może zwiększać
wydajność translokacji receptora do jądra komórkowego, wiązanie do DNA oraz aktywność
transkrypcyjną receptora, a to zmienia profil odpowiedzi komórki na działanie ostrego
bodźca. I tak, zaobserwowano zwiększenie amplitudy komponenty AMPA postsynaptycznych
prądów pobudzających wywoływanych stymulacją drogi przeszywającej (Karst i Joëls, 2003),
zwiększoną amplitudę prądów wapniowych (Van Gemert i Joëls, 2006) oraz znacząco
zwiększony poziom ekspresji genów kodujących białka receptora AMPA i podjednostki
kanału wapniowego (Qin i wsp., 2004).
3.6.4. Wpływ stresu chronicznego na LTP w zakręcie zębatym
W badaniach przeprowadzonych na szczurach poddawanych chronicznemu stresowi
trwającemu

21

dni

(różne

rodzaje

stresorów:

unieruchomienie,

unieruchomienie

w pomieszczeniu o temperaturze 4 °C, poddawanie wibracjom, izolacja, przepełnienie, stres
wymuszonego pływania w wodzie o temperaturze 25-30 °C lub 10-15 °C, stosowane
w sposób nieprzewidywalny dla zwierzęcia), podczas rejestracji przeprowadzonych in vitro
w 24 godziny po zastosowaniu ostatniego stresora, wykazano, iż indukcja LTP nie była
możliwa (Alfarez i wsp., 2003). Podobnie, chroniczne podawanie kortykosteronu
(40 mg/kg/dzień) przez 21 dni osłabia LTP w zakręcie zębatym szczura w doświadczeniach
przeprowadzonych in vivo pod narkozą uretanową (Pavlides i wsp., 1993). Efekt ten
obserwowano nawet 48 godzin po ostatniej iniekcji hormonu. Zgodnie z tymi doniesieniami,
LTP rejestrowane w warunkach in vivo w przyśrodkowej drodze przeszywającej, w 48 godzin
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po ostatnim unieruchomieniu w protokole chronicznego stresu unieruchomienia (6 godzin
dziennie przez 21 dni), również było osłabione (Pavlides i wsp., 2002).
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4. Cel pracy
Dane literaturowe wskazują, iż różne rodzaje stresu wywierają wpływ na
plastyczność synaptyczną w zakręcie zębatym wzmacniając lub osłabiając długotrwałe
wzmocnienie synaptyczne (LTP) bądź też nie wywierają wpływu na to zjawisko, które uważa
się za komórkowy model procesów leżących u podłoża uczenia się i pamięci. Niewiele jednak
wiadomo na temat wpływu powtarzalnego oddziaływania czynnika stresującego na
możliwość wywołania tej formy plastyczności synaptycznej w zakręcie zębatym w miarę
wydłużania okresu działania takiego czynnika. W związku z tym, w niniejszej pracy
postawiono sobie na celu zbadanie efektów systematycznie powiększanej liczby codziennych
sesji umiarkowanego stresu, wywoływanego trwającym 10 minut unieruchomieniem, na LTP
w zakręcie zębatym myszy.
W pierwszej części pracy postanowiono zbadać efekty 1, 3, 7, 14 albo 21 sesji
unieruchomienia. W 24 godziny po zastosowanym unieruchomieniu przeprowadzano
preparatykę skrawków mózgowych, w których, stosując metodę elektrofizjologicznej
rejestracji potencjałów polowych wywołanych stymulacją elektryczną bocznej drogi
przeszywającej, badano podstawowe parametry pobudzającego przekaźnictwa synaptycznego
oraz testowano możliwość wywołania LTP i wielkość tego zjawiska,.
Reakcja stresowa jest związana z wydzielaniem glukokortykoidów przez korę
nadnerczy. Aby zbadać poziom kortykosteronu w osoczu krwi w 24 godziny po
zastosowanych procedurach, przeprowadzono oznaczenie immunoenzymatyczne. Przy
zastosowaniu metody Western blotting zbadano ilość receptorów glukokortykoidowych (GR)
i mineralokortykoidowych (MR) w wypreparowanych hipokampach. Ponieważ wykazano, że
3 sesje unieruchomienia wywoływały osłabienie LTP, a 14 sesji – nasilenie LTP, w celu
zweryfikowania udziału receptorów GR w tych efektach zastosowano antagonistę GR,
związek RU38486, który podawano przed każdą sesją unieruchomienia. Zbadano również
wpływ antagonisty receptorów MR, związku RU32318, na efekt nasilenia LTP u zwierząt
poddanych 14 sesjom unieruchomienia.
Z uwagi na to, że wielkość LTP w skrawkach mózgowych uzyskanych w 24 godziny
po zastosowaniu pojedynczej sesji unieruchomienia nie odbiegała od poziomu kontrolnego,
w drugiej części pracy postanowiono zbadać wpływ jednokrotnego unieruchomienia na
indukcję LTP w skrawkach preparowanych bezpośrednio po zakończeniu unieruchomienia.
Następnie zbadano wpływ zablokowania receptorów GR przy pomocy związku RU38486
i receptorów MR przez spironolakton na stwierdzony efekt. Oznaczono poziom
29
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kortykosteronu w osoczu krwi oraz zbadano ilość receptorów GR i MR w wypreparowanych
hipokampach.
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5. Materiały i metody
5.1. Zwierzęta
Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt, według
procedur zatwierdzonych przez Lokalną Komisję Etyczną. W eksperymentach wykorzystano
samce myszy szczepu C57BL/6J, które na początku doświadczenia miały 4 tygodnie.
Zwierzęta pochodziły z Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Marii Staniszewskiej (Ilkowice).
Zwierzęta wykorzystane w doświadczeniach elektrofizjologicznych były przetrzymywane
w zwierzętarni Instytutu Zoologii UJ w plastikowych klatkach hodowlanych w grupach
liczących od 3 do 7 sztuk, natomiast zwierzęta wykorzystane do oznaczeń biochemicznych
były przetrzymywane w zwierzętarni Instytutu Farmakologii PAN w grupach po 8 sztuk.
Myszy były hodowane z wolnym dostępem do wody i paszy granulowanej Labofeed B.
Utrzymywano sztuczny dobowy cykl świetlny: 12 godzin światło/12 godzin ciemność
(światło w godz.: 8:00 – 20:00).
5.2. Procedura unieruchamiania
W celu przeprowadzenia procedur doświadczalnych zwierzęta były przenoszone do
osobnego pomieszczenia. Zwierzęta z grupy kontrolnej były poddawane 10-minutowej
procedurze codziennego handlingu, polegającej na przytrzymywaniu myszy w dłoni. Myszy
z grup doświadczalnych poddawano 1, 3, 7, 14 i 21 sesjom unieruchomienia, trwającym
10 min. Myszy unieruchamiano w urządzeniu przytrzymującym zwierzę za szyję,
nieutrudniającym swobodnego oddychania (Fot. 1). Po zakończeniu unieruchomienia myszy
przenoszono z powrotem do pomieszczeń zwierzętarni, gdzie pozostawały w stałych
warunkach bytowych do czasu zastosowania kolejnej sesji unieruchamiania, handlingu lub
dekapitacji.
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Fot.1. Dwie myszy umieszczone w urządzeniu służącym do unieruchamiania.

5.3. Podawane związki/grupy doświadczalne
5.3.1. Elektrofizjologia
We wstępnym etapie pracy wykonano serię doświadczeń mających na celu ustalenie
optymalnych warunków preparacji i inkubacji skrawków mózgu myszy C57BL/6J oraz
dobranie odpowiednich parametrów stymulacji, koniecznych do uzyskania LTP. Dalsze
eksperymenty wykonano na 26 grupach zwierząt.
Pierwsza seria badań elektrofizjologicznych została przeprowadzona na zwierzętach
poddawanych jednokrotnej lub wielokrotnym sesjom unieruchomienia i dekapitowanych
w 24 godziny po zastosowaniu ostatniej sesji. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta
poddawane procedurze handlingu. Drugą serię doświadczeń wykonano na myszach
poddawanych jednorazowej sesji unieruchomienia i dekapitowanych bezpośrednio po
zastosowaniu unieruchomienia. Podobnie jak w pierwszej serii doświadczeń, grupą kontrolną
były myszy poddawane procedurze handlingu.
W dalszym etapie przeprowadzono doświadczenia na kolejnych grupach zwierząt,
którym podawano podskórnie agonistę receptorów glukokortykoidowych, związek RU38486
(Sigma) bądź agonistów receptorów mineralokortykoidowych, spironolakton (Sigma) lub
związek RU28318 (Tocris). Wszystkie związki podawano 60 minut przed zastosowaniem
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unieruchomienia lub procedury handlingu: RU38486 i spironolakton w dawce 20mg/2ml/kg
masy ciała, rozpuszczone w 1 % roztworze Tween 80 (Sigma), a RU28318 w dawce
10mg/2ml/kg masy ciała, rozpuszczone w 0,9 % NaCl. Grupy kontrolne stanowiły zwierzęta,
które otrzymywały odpowiedni rozpuszczalnik, w takiej samej objętości jak podawane
związki. Następnie myszy były unieruchamiane albo poddawane procedurze handlingu.

Grupy zwierząt poddane jednokrotnej lub wielokrotnym sesjom unieruchomienia
i dekapitowane w 24 godziny po zastosowanych procedurach:
•

zwierzęta poddawane 1, 3, 7, 14 i 21 sesjom unieruchomienia

•

grupa

kontrolna,

wspólna

dla

wszystkich

grup

zwierząt

wielokrotnie

unieruchamianych – zwierzęta wielokrotnie poddawane procedurze handlingu
•

trzykrotne podanie RU38486 przed każdą z 3 kolejnych sesji unieruchomienia

•

grupa kontrolna – trzykrotne podanie 1 % roztworu Tween 80 przed każdą
z 3 kolejnych sesji unieruchomienia

•

trzykrotne podanie RU38486 przed każdą z 3 kolejnych sesji handlingu

•

grupa kontrolna – trzykrotne podanie 1 % roztworu Tween 80 przed każdą
z 3 kolejnych sesji handlingu

•

czternastokrotne podanie RU38486 przed każdą z 14 kolejnych sesji unieruchomienia

•

grupa kontrolna – czternastokrotne podanie 1 % roztworu Tween 80 przed każdą
z 14 kolejnych sesji unieruchomienia

•

czternastokrotne podanie RU38486 przed każdą z 14 kolejnych sesji handlingu

•

grupa kontrolna – czternastokrotne podanie 1 % roztworu Tween 80 przed każdą
z 14 kolejnych sesji handlingu

•

czternastokrotne podanie RU28318 przed każdą z 14 kolejnych sesji unieruchomienia

•

grupa kontrolna – czternastokrotne podanie 0,9 % NaCl przed każdą z 14 kolejnych
sesji unieruchomienia

•

czternastokrotne podanie RU28318 przed każdą z 14 kolejnych sesji handlingu

•

grupa kontrolna – czternastokrotne podanie 0,9 % NaCl przed każdą z 14 kolejnych
sesji handlingu
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Grupy zwierząt poddane jednorazowej sesji unieruchomienia i dekapitowane
bezpośrednio po zastosowanej procedurze:
•

jednorazowe unieruchomienie

•

grupa kontrolna – jednokrotnie zastosowana procedura handlingu

•

jednorazowe podanie RU38486 przed jednorazowym unieruchomieniem

•

jednorazowe podanie RU38486 przed jednorazowym zastosowaniem handlingu

•

jednorazowe podanie spironolaktonu przed jednorazowym unieruchomieniem

•

jednorazowe podanie spironolaktonu przed jednorazowym zastosowaniem handlingu

•

grupa kontrolna, wspólna dla grup otrzymujących RU38486 bądź spironolakton
–

jednorazowe

podanie

1

%

roztworu

Tween

80

przed

jednorazowym

unieruchomieniem
•

grupa kontrolna, wspólna dla grup otrzymujących RU38486 bądź spironolakton
– jednorazowe podanie 1 % roztworu Tween 80 przed jednokrotnie zastosowaną
procedurą handlingu

5.3.2. Oznaczenia biochemiczne
Oznaczenia
odpowiadających
nieotrzymujących

biochemiczne
grupom
iniekcji

wykonano

wykorzystanym
agonistów

na
w

8

grupach

badaniach

receptorów

doświadczalnych

elektrofizjologicznych,

glukokortykoidowych

czy

mineralokortykoidowych.
Grupy zwierząt poddane jednokrotnej lub wielokrotnym sesjom unieruchomienia
i dekapitowane w 24 godziny po zastosowanych procedurach:
•

zwierzęta poddawane 1, 3, 7, 14 i 21 sesjom unieruchomienia

•

grupa

kontrolna,

wspólna

dla

wszystkich

grup

zwierząt

wielokrotnie

unieruchamianych – zwierzęta wielokrotnie poddawane procedurze handlingu
Grupy zwierząt poddane jednorazowej sesji unieruchomienia i dekapitowane
bezpośrednio po zastosowanej procedurze:
•

jednorazowe unieruchomienie

•

grupa kontrolna – jednokrotnie zastosowana procedura handlingu
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5.4. Procedura dekapitacji
Myszy dekapitowano pod wziewną narkozą halotanową (Narcotan, Zentiva). Stopień
narkozy uznawano za wystarczający, gdy po uciśnięciu tylnej kończyny zwierzęcia nie
obserwowano odruchu jej zginania.
5.5. Doświadczenia elektrofizjologiczne
5.5.1. Preparacja skrawków
Po dekapitacji mózg preparowano w sztucznym płynie mózgowo-rdzeniowym (ang.
artificial cerebro-spinal fluid, ACSF) o temperaturze 5-7 °C, zawierającym (w mM): 124
NaCl, 26 NaHCO3, 1,25 NaH2PO4, 4 MgSO4, 4,5 KCl, 1,8 CaCl2 i 10 glukozy, nasyconym
karbogenem (95 % 02 /5 % CO2), pH 7,35-7,45. Po wyizolowaniu, mózg cięto przy pomocy
mikrotomu z wibrującym ostrzem (Leica, typ VT 1000 S) w płaszczyźnie horyzontalnej na
skrawki o grubości 450 μm zawierające fragment hipokampa.
Skrawki przenoszono do przepływowej, interfazowej (ang. gas-liquide interface)
komory inkubacyjnej, gdzie były umieszczone na bibule, nasączonej ACSF. Skrawki były
perfundowane przez ACSF przepływający z prędkością 2 ml/min, początkowo o temperaturze
pokojowej. Następnie przy pomocy kontrolera temperatury (Zelanex, typ TC-BSC-01)
podgrzewano roztwór do temperatury 32 ± 0,2°C i pozostawiano skrawki w komorze przez
2 godziny zanim rozpoczęto eksperyment elektrofizjologiczny. ACSF używany podczas
inkubacji zawierał 1 mM MgSO4 oraz 0,2 μM bikukuliny, dodawanej do roztworu przed
rozpoczęciem

doświadczenia,

w

celu

częściowego

zablokowania

przekaźnictwa

GABA-ergicznego (pozostałe związki jak w roztworze wykorzystywanym do izolacji
mózgu).
5.5.2. Rejestracja postsynaptycznych potencjałów pobudzających w zakręcie zębatym
hipokampa
Postsynaptyczne pobudzające potencjały polowe (ang. field excitatory postsynaptic
potential, fEPSP) rejestrowano w warstwie molekularnej zakrętu zębatego przy użyciu
szklanych mikropipet wyciąganych na wyciągarce firmy Sutter Instrument (typ P-97),
wykonywanych ze szklanych kapilar z filamentem (Sutter Instrument) o oporności 1-2 MΩ,
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wypełnionych ACSF. Rejestrowany sygnał wzmacniano 1000 razy oraz filtrowano odcinając
częstotliwości większe niż 1 KHz przy użyciu wzmacniacza Axon Instruments
(typ

Axoprobe-1A).

Następnie

sygnał

był

przetwarzany

przez

przetwornik

analogowo-cyfrowy (CED, Power 1401) i zapisywany na dysku komputera PC przy pomocy
programu Signal 2 (CED).
fEPSP wywoływano stymulacją bocznej drogi przeszywającej (ang. lateral perforant
path, LPP) przy użyciu dwubiegunowej, elektrody stymulującej, wykonanej z drutu
stalowego o średnicy 50 μm pokrytego teflonem (A-M Systems, Inc.). Elektrody
wykonywano własnoręcznie. Stymulujące prostokątne impulsy prądowe trwające 100 μs,
dostarczano z częstotliwością 0,05 Hz stosując stałoprądową jednostkę izolującą (Neuro Data
Instruments Corp., typ SIU 90). Jednostka izolująca pozostawała pod kontrolą stymulatora
(A.M.P.I., Master-8), który był wyzwalany przez przetwornik analogowo-cyfrowy (CED,
Power 1401) połączony z komputerem PC. Protokół stymulacji był zapisany w programie
Signal (CED).

Rys. 1. Schemat przedstawiający umieszczenie elektrod, stymulującej oraz
rejestrującej, w skrawku hipokampa. CA1, CA3 – cornu Ammonis, róg Amona; DG – dentate
gyrus, zakręt zębaty, PP – perforant path, droga przeszywająca, LPP – lateral perforant path,
boczna droga przeszywająca, MPP – medial perforant path, przyśrodkowa droga
przeszywająca.
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5.5.3. Rejestracja postsynaptycznych potencjałów pobudzających przy zastosowaniu
protokołu pulsów sparowanych
Każdorazowo sprawdzano umieszczenie elektrod w obrębie LPP stosując protokół
pulsów sparowanych (2 bodźce w odstępie 50 ms powtarzane z częstotliwością 0,05 Hz),
wykorzystując tę właściwość bocznej drogi przeszywającej, iż po zastosowaniu takiego
protokołu w obszarze LPP występuje zjawisko facylitacji (ang. paired-pulse facilitation, PPF)
w odróżnieniu od przyśrodkowej drogi przeszywającej (ang. medial perforant path, MPP)
gdzie występuje zjawisko inhibicji (ang. paired-pulse inhibition, PPI) (Bramham i wsp.,
1997).

Rys. 2. Przykład ilustrujący zjawisko facylitacji (PPF) w bocznej drodze
przeszywającej zakrętu zębatego myszy.

5.5.4. Krzywa wejście-wyjście
Dla każdego badanego skrawka konstruowano krzywą wejście-wyjście, czyli
zależność wielkości odpowiedzi od siły stymulacji. Parametrem określającym wielkość fEPSP
było

nachylenie

zstępującej

części

potencjału

mierzone

w

obszarze

pomiędzy

20 a 80 % maksymalnej amplitudy fEPSP (Rys. 1). Badanie zależności pomiędzy
intensywnością stymulacji a wielkością odpowiedzi rozpoczynano od stymulacji tkanki
bodźcem niegenerującym fEPSP, następnie zwiększano siłę stymulacji krokowo, rejestrując
potencjały postsynaptyczne przy każdej kolejnej wartości stymulacji większej o 2 μA aż do
uzyskania maksymalnej wielkości fEPSP. Z tak uzyskanych wartości nachylenia wybrano te
odpowiadające 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100 % zastosowanej siły stymulacji. Do tak
uzyskanych wartości przy pomocy programu Sigma Plot (Systat Software Inc.) dopasowano
krzywą stanowiącą rozwiązanie równania Boltzmana:
y=a/1+exp-((x-xo)/b)
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Równanie to posłużyło do uzyskania następujących parametrów: a – maksymalna wartość
nachylenia fEPSP, b – parametr charakteryzujący nachylenie krzywej, x 0 – wartość siły
stymulacji, dla której nachylenie fEPSP jest równe połowie wartości maksymalnej.

Rys. 3. Przykładowa krzywa obrazująca zależność wielkości fEPSP od siły
stymulacji z dopasowaną krzywą Boltzmana (zielona linia z oznaczonymi parametrami
a, b oraz x0).

5.5.5. Indukcja LTP
Przed rozpoczęciem rejestracji potencjałów polowych do roztworu ACSF,
obmywającego skrawki, dodawano antagonistę receptorów GABAA, bikukulinę (Sigma),
której stężenie w roztworze wynosiło 0,2 μM. Intensywność stymulacji ustalano tak, aby
wielkość rejestrowanych fEPSP stanowiła 30 % ich maksymalnej amplitudy, stosowano
impulsy o natężeniu w zakresie 12-40 μA. LTP indukowano 4 seriami bodźców
o częstotliwości 100 Hz, trwającymi 1 sek, powtórzonymi co 25 sek. Następnie fEPSP
rejestrowano przez 2 godziny.
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5.6. Oznaczenie poziomu kortykosteronu
5.6.1. Pobieranie krwi i uzyskanie osocza
Po dekapitacji krew tętniczą pobierano do ochładzanych na lodzie plastikowych
pojemników zawierających 10 µl wodnego roztworu kwasu etylenodiaminotetraoctowego
(Merck) (5 mg/ml), który zapobiega krzepnięciu krwi. Następnie, w celu uzyskania osocza,
próbki krwi wirowano przez 10 min w temperaturze 4°C, przy 3600 rpm (Ependorf, Certifuge
5702 R). Uzyskane z każdej próbki krwi osocze przenoszono do osobnych pojemników
i przechowywano w temperaturze -80°C do momentu oznaczenia poziomu kortykosteronu.
5.6.2. Oznaczanie ilości hormonu w osoczu krwi
Poziom kortykosteronu oznaczono metodą immunoenzymatyczną wykorzystując
zestaw firmy Immunodiagnostic Systems. Metoda ta polega na związaniu kortykosteronu
znajdującego się w osoczu krwi z poliklonalnymi przeciwciałami opłaszczonymi na
plastikowej, 96-dołkowej płytce. W tym celu 30 μl każdej próbki badanego osocza
rozcieńczono 10-krotnie w buforze fosforanowym, następnie próbki służące do kalibracji,
próbki kontrolne oraz próbki badane (100 μl/dołek) inkubowano w 2 powtórzeniach
z konjugatem zawierającym enzym (100 μl/dołek), peroksydazą chrzanową, znakującym ilość
kortykosteronu. Próbki inkubowano w temp 4°C przez 24 godziny, a po tym czasie każdy
dołek płytki wypłukano 3 krotnie buforem fosforanowym zawierającym Tween. Następnie
wywołano reakcję barwną dodając do każdego dołka 200 μl barwnikotwórczego substratu,
3,3',5,5'-tetrametylobenzydyny,

z

którym

inkubowano

związany

z

przeciwciałami

kortykosteron w temperaturze pokojowej przez 30 minut. Po tym czasie do każdego dołka
dodano 100 μl 0,5 M roztwór HCl hamującego reakcję barwną. Przy zastosowaniu wybranej
metody ilość powstałego barwnego produktu jest odwrotnie proporcjonalna do ilości
kortykosteronu w badanej próbce. Absorbancję barwnego produktu mierzono przy długości
fali 450 nm na czytniku Multiscan Spectrum Microplat Spectrophotometer firmy Thermo
Labsystems.
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5.7. Western Blotting
5.7.1. Izolacja hipokampów
Po dekapitacji mózg preparowano w 0,9 % roztworze NaCl (Sigma) ochłodzonym do
1°C, następnie z obydwóch półkul izolowano hipokampy w całości. Tkankę przechowywano
w plastikowych pojemnikach w temperaturze -80°C do momentu homogenizacji.
5.7.2. Homogenizacja tkanki
Zamrożone tkanki, pochodzące od poszczególnych zwierząt (po 2 hipokampy
z każdego osobnika), homogenizowano osobno, w ochładzanym na lodzie roztworze buforu
RIPA (300 μl) (Sigma), zawierającym, w stosunku objętościowym 1:100 ml roztworu: koktajl
inhibitorów proteaz, koktajl inhibitorów fosfataz 1 i koktajl inhibitorów fosfataz
2, w stosunku objętościowym 1:200 ml roztworu: fluorek fenylometylosulfonowy
i ortowanadanian sodu oraz 5 % glicerolu. Wszystkie blokery enzymów pochodziły z firmy
Sigma. Homogenizację przeprowadzono w ochładzanych na lodzie plastikowych probówkach
przy użyciu homogenizatora Ultra Turrax T25 (Janke & Kunkel IKA-Labortechnik). Potem
próbki poddano wstępnemu wirowaniu przez 10 min w temperaturze 4°C, przy 3600 rpm
(Ependorf, Certifuge 5702 R), następnie wirowano je przez 20 min w temperaturze 4°C, przy
14000 rpm (Ependorf, Certifuge 5804 R). Supernatant przeniesiono do osobnych
plastikowych pojemników i przechowywano w temperaturze -20°C.
5.7.3. Oznaczenie całkowitej ilości białka w homogenacie
Ilość białka w zhomogenizowanych próbkach oznaczono metodą kolorymetryczną
wykorzystując zestaw BCA (Pierce, Rockford, IL). W metodzie tej wykorzystuje się reakcję
biuretową polegającą na redukcji przez białko jonów miedziowych Cu 2+ do Cu1+ w połączeniu
z

kolorymetrycznym

wykrywaniem

ilości

jonów

Cu1+

przy

użyciu

kwasu

dwucynchoninowego.
10 μl supernatantu każdej badanej próbki rozcieńczono 10-krotnie w roztworze
buforu RIPA, zawierającym te same związki, co roztwór wykorzystywany do homogenizacji.
Następnie próbki służące do kalibracji, próbki kontrolne oraz próbki badane (25 μl/dołek)
naniesiono w 2 powtórzeniach na plastikową płytkę 96-dołkową, do każdej studzienki dodano
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mieszaninę (200 μl/dołek) służącą do przeprowadzenia reakcji biuretowej i wytworzenia
barwnego produktu tej reakcji. Tak przygotowane płytki inkubowano w temperaturze
37 °C przez 30 minut. Po tym czasie mierzono absorbancję barwnego produktu przy długości
fali 562 nm na czytniku Multiscan Spectrum Microplat Spectrophotometer firmy Thermo
Labsystems.
5.7.4. Denaturacja białka
Poszczególne próbki supernatantu rozcieńczono w buforze RIPA, zawierającym te
same związki co roztwór wykorzystywany do homogenizacji, tak aby w każdej próbce
znajdowała się taka sama ilość białka, a objętość próbki wynosiła 100 μl. Następnie próbki
zmieszano w stosunku 1:1 ml z denaturującym buforem Laemmli (Bio-Rad) zawierającym
2-merkaptoetanol (w stosunku 1:20 ml roztworu) (Sigma) Białko denaturowano poprzez
gotowanie próbek, znajdujących się w plastikowych pojemnikach, przez 8 minut
w autoklawie z wrzącą wodą. Następnie próbki schłodzono i przechowywano w temperaturze
-20°C.
5.7.5. Elektroforeza
Próbki zawierające tą samą ilość białka (10 μl/dołek) oraz markery (Molecular
Weight Standards, sc-2035, Santa Cruz Biotechnology Inc., 6 μl/dołek) nanoszono na żel
poliakrylamidowy. Żel składał się z dwóch warstw, górnej, 4 % żelu zagęszczającego i dolnej,
10 % żelu rozdzielającego. Zagęszczanie próbki w żelu zagęszczającym prowadzono przy
85

V

stałym

prądzie

przez

30

minut,

następnie

zwiększano

napięcie

do

145 V i przeprowadzono rozdział białka przez 80 minut. Elektroforezę przeprowadzano
w buforze do elektroforezy (Bio-Rad) przy użyciu aparatu Mini Protean Tetra Cell (Bio-Rad)
połączonego z zasilaczem PowerPack Basic (Bio-Rad).
5.7.6. Transfer białka na membranę nitrocelulozową
Po elektroforetycznym rozdziale białek, żele zawierające białka były płukane przez
3 minuty, każdy w osobnym plastikowym pojemniku ustawianym na kołysce laboratoryjnej
(Elmi, typ DOS-20L), w 20 ml porcjach buforu do transferu (Bio-Rad). Następnie białka
przenoszono

elektroforetycznie

w

buforze

do

transferu

(Bio-Rad)

zawierającym
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20 % metanolu (POCH) na membranę nitrocelulozową (Bio-Rad). Transfer przeprowadzano
przy 90V stałym prądzie przez 60 minut, przy użyciu tego samego aparatu, który służył do
przeprowadzenia elektroforezy.
5.7.7. Inkubacja membran z przeciwciałami
Przed inkubacją z przeciwciałami, membrany płukano 2 razy (10 minut) w buforze
TBS (Bio-Rad). Wszystkie kolejne płukania wykonywano w temperaturze pokojowej
w plastikowych pojemnikach ustawionych na kołysce laboratoryjnej w 20 ml porcjach
odpowiednich roztworów. Potem, w celu uniemożliwienia niespecyficznych wiązań
przeciwciał,

membrany inkubowano

w

temperaturze

pokojowej

przez

60

minut

w 5 % roztworze odtłuszczonego mleka (Bio-Rad) sporządzonego w buforze TBST (bufor
TBS zawierający 0,05 % Tween 20 (Sigma)). Następnie membrany inkubowano przez
16-18 godzin w temperaturze 4°C w 1 % roztworze odtłuszczonego mleka (Bio-Rad)
sporządzonego w buforze TBST zawierającym pierwszorzędowe poliklonalne przeciwciała
królicze przeciwko receptorom glukokortykoidowym (GR (M-20), 1:200, sc-1004, Santa
Cruz Biotechnology Inc.) lub przeciwko receptorom mineralokortykoidowym MCR (H300),
1:200, sc-11412, Santa Cruz Biotechnology Inc.). W celu kontroli poprawności
przeprowadzonego

oznaczenia,

do

każdego

roztworu

dodawano

pierwszorzędowe

monoklonalne przeciwciała wykrywające β-aktynę (β-actin (C4), 1:10000, sc-47778, Santa
Cruz Biotechnology Inc.). Po inkubacji z pierwszorzędowymi przeciwciałami, aby odpłukać
ich nadmiar, membrany intensywnie płukano 2 razy (10 minut) w buforze TBST i 2 razy
(10 minut) w 1 % roztworze odtłuszczonego mleka (Bio-Rad) sporządzonego w buforze
TBST. Potem inkubowano je przez 60 minut w temperaturze pokojowej w 1 % roztworze
odtłuszczonego mleka zawierającym połączone z peroksydazą chrzanową drugorzędowe
przeciwciała, kozie anty-królicze (sc-2004, 1:2000, Santa Cruz Biotechnology Inc.) i kozie
anty-mysie (sc-2060, 1:2000 Santa Cruz Biotechnology Inc.). Po tym czasie, aby usunąć
nadmiar niezwiązanych przeciwciał, membrany intensywnie płukano 4 razy (15 minut)
w buforze TBST.
5.7.8. Detekcja prążków
Kompleks antygen-przeciwciało znakujący białka unieruchomione na membranie,
uwidaczniano

metodą

chemiluminescencji

wykorzystując

zestaw

Immun-Star HRP
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Chemiluminescent (Bio-Rad). W tym celu, tuż przed wykonaniem zdjęć, membrany
inkubowano przez 4 minuty w roztworze zawierającym emitujący światło luminol. Utlenianie
luminolu było katalizowane przez peroksydazę chrzanową związaną z drugorzędowymi
przeciwciałami, co powodowało, że w miejscu utleniania pojawiały się prążki. Po
zakończeniu wywoływania prążków membrany zamykano pomiędzy dwoma przezroczystymi
foliami. Klisza fotograficzna przyłożona do membrany ulegała zaczernieniu w miejscu gdzie
zachodziła reakcja utleniania luminolu. Naświetlanie kliszy trwało 15-180 sekund, a zdjęcia
wykonywano przy użyciu aparatu FujiLas 4000.
5.8. Statystyka
Parametry a, b oraz x0 uzyskane z dopasowania krzywej Boltzmanna do punktów
krzywej wejście-wyjście, porównywano pomiędzy grupami za pomocą testu t (Studenta) przy
użyciu programu Sigma Plot 8.0 (Systat Software Inc.)
Wielkość

zjawiska

facylitacji

(PPF)

przedstawiono

jako

wielkość

fEPSP

generowanego w odpowiedzi na drugi impuls stymulujący w stosunku do fEPSP
generowanego w odpowiedzi na pierwszy impuls stymulujący (fEPSP 2 / fEPSP1). Uzyskane
wartości przeliczono na wartości procentowe, za 100 % przyjmując średnie nachylenie
odpowiedzi

na

doświadczalnymi

pierwszy

bodziec

przeprowadzono

stymulujący.
stosując

Porównanie

jednoczynnikową

pomiędzy

grupami

analizę

wariancji

(jednoczynnikowa ANOVA).
Pomiary wielości fEPSP z każdego skrawka przeliczano na wartości procentowe, za
100 % przyjmując średnie nachylenie potencjałów z 15 minut przed indukcją LTP. Wielość
zmian po indukcji LTP przedstawiono w formie procentowej biorąc pod uwagę wartości
z ostatnich 15 minut rejestracji, także ten fragment rejestracji brano pod uwagę
przeprowadzając porównanie między grupami doświadczalnymi, stosując analizę wariancji
z powtórzeniami (ANOVA z powtórzeniami).
Wyniki

badania

immunoenzymatyczną

ilości

hormonu

porównywano

stosując

w

osoczu

krwi

jednoczynnikową

otrzymane
analizę

metodą
wariancji

(jednoczynnikowa ANOVA).
Ilość receptorów glukokortykoidowych i mineralokortykoidowych w hipokampie
oznaczaną metodą Western blotting obliczano przy pomocy programu Image Gauge
(Fuji Software) analizując na zdjęciach gęstość optyczną poszczególnych prążków. Pomiary
te przeliczono na wartości procentowe, za 100 % przyjmując średnią gęstość optyczną
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prążków odpowiadających próbkom grup kontrolnych. Wartości porównywano stosując
jednoczynnikową analizę wariancji (jednoczynnikowa ANOVA).
Wszystkie pomiary z grup badawczych przeprowadzone zastosowanymi metodami
przedstawiano w formie uśrednionej, z uwzględnieniem błędów statystycznych (SEM). Do
obliczeń analizy wariancji stosowano program Statistica (Stat Soft). W tabelach i na rycinach
zaznaczono statystycznie istotne różnice pomiędzy grupami doświadczalnymi, których
wartość p badanych parametrów była mniejsza niż 0,05.
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6. Wyniki
6.1. Jednokrotna lub wielokrotne sesje unieruchomienia, dekapitacja w 24 godziny po
zastosowanych procedurach
6.1.1. Wpływ unieruchomienia na plastyczność synaptyczną
6.1.1.1. Wpływ unieruchomienia na krzywą wejście-wyjście
Uśrednione parametry a, b oraz x0, uzyskane w wyniku badania zależności pomiędzy
wielkością odpowiedzi a intensywnością stymulacji, przedstawiają tabele od 1 do 4.

Kontrola

1U

3U

7U

14U

21U

3,05 ± 0,76
1,28 ± 0,09

1,94 ± 0,64
1,33 ± 0,11

2,75 ± 0,46
1,14 ± 0,06

83,16 ± 6,6 81,97 ± 4,46 75,04 ± 4,12 92,42 ± 6,10 81,93 ± 3,58
9
6
8
8
8

80,23 ± 2,83
7

a [V/s]
2,35 ± 0,40 1,84 ± 0,27 1,77 ± 0,32
b
1,34 ± 0,08 1,05 ± 0,10* 1,18 ± 0,07
x0 [% maksymalnej
siły stymulacji]

n rejestracji

Tabela 1. Porównanie wartości parametrów (± SEM) krzywej wejście-wyjście
pomiędzy grupami poddawanymi jednorazowej (1U) i wielokrotnym sesjom unieruchomienia
(3U - 3 sesje unieruchomienia, 7U - 7 sesji, 14U - 14 sesji, 21U - 21 sesji (*p<0,05
w porównaniu z grupą kontrolną).

a [V/s]
b
x0 [% maksymalnej
siły stymulacji]

n rejestracji

T 3x

T + U 3x

RU38486 3x

RU38486 + U 3x

1,61 ± 0,38
1,23 ± 0,10

1,58 ± 0,57
1,09 ± 0,11

1,53 ± 0,31
1,14 ± 0,05*

1,53 ± 0,32
1,18 ± 0,12

76,76 ± 5,45
4

63,96 ± 3,14
12

64,22 ± 2,44
4

63,18 ± 4,45
6

Tabela 2. Porównanie wartości parametrów (± SEM) krzywej wejście-wyjście
pomiędzy grupami poddawanymi 3 sesjom unieruchomienia po wcześniejszych podaniach
RU38486 lub rozpuszczalnika Tween 80 (T) z odpowiadającymi im grupami kontrolnymi
(*p<0,05 w porównaniu z grupą T 3x).
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T 14x

T + U 14x

RU38486 14x

RU38486 + U 14x

1,44 ± 0,002
1,03 ± 0,04

1,12 ± 0,23
1,07 ± 0,06

1,22 ± 0,26
1,23 ± 0,04

64,97 ± 4,41 75,55 ± 2,22
3
6

69,38 ± 0,85
4

71,0 ± 0,91
6

a [V/s]
1,26 ± 0,11
b
1,14 ± 0,09
x0 [% maksymalnej
siły stymulacji]

n rejestracji

Tabela 3. Porównanie wartości parametrów (± SEM) krzywej wejście-wyjście
pomiędzy grupami poddawanymi 14 sesjom unieruchomienia po wcześniejszych podaniach
RU38486 lub rozpuszczalnika Tween 80 (T) z odpowiadającymi im grupami kontrolnymi.

0,9% NaCl 14x 0,9% NaCl + U 14x RU28318 14x RU28318 + U 14x
a [V/s]
b
x0 [% maksymalnej
siły stymulacji]

n rejestracji

1,18 ± 0,16
0,98 ± 0,22

1,13 ± 0,14
1,04 ± 0,11

1,55 ± 0,28
1,00 ± 0,06

1,64 ± 0,29
1,00 ± 0,09

61,67 ± 0,19
3

68,60 ± 8,85
6

65,15 ± 2,09
4

60,35 ± 1,03*
6

Tabela 4. Porównanie wartości parametrów (± SEM) krzywej wejście-wyjście
pomiędzy grupami poddawanymi 14 sesjom unieruchomienia po wcześniejszych podaniach
RU28318 lub rozpuszczalnika 0,9 % NaCl z odpowiadającymi im grupami kontrolnymi
(*p<0,05 w porównaniu z grupą RU28318 14x).

Analiza parametrów charakteryzujących krzywe wejście-wyjście wykazała jedynie
niewielkie różnice w parametrze b - określającym nachylenie krzywej, pomiędzy grupą
poddawaną jednej sesji unieruchomienia a odpowiadającą jej grupą kontrolną (Tab. 1) oraz
pomiędzy grupą otrzymującą trzykrotnie RU38486 a grupą otrzymującą trzykrotnie Tween 80
(Tab. 2). Różnice w parametrze x0 - wartości natężenia stymulacji, dla której nachylenie
fEPSP jest równe połowie wartości maksymalnej, wykazano jedynie pomiędzy grupą
otrzymującą każdorazowo RU28318 przed 14 sesjami unieruchomienia a grupą otrzymującą
czternastokrotnie RU28318 ale nie poddawaną unieruchomieniu (Tab. 4). Nie stwierdzono
natomiast występowania istotnych zmian maksymalnego nachylenia zstępującej fazy
potencjałów polowych (parametru a) pomiędzy badanymi grupami. Powyższe wyniki
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wskazują, iż unieruchomienie nie wpływało w sposób znaczący na podstawową transmisję
synaptyczną w zakręcie zębatym.

6.1.1.2. Wpływ unieruchomienia na PPF

Porównanie wielkości zjawiska facylitacji (PPF) w badanych grupach obrazują
rysunki od 4 do 7. Analiza stosunku fEPSP2/fEPSP1 nie wykazała statystycznie istotnych
różnic pomiędzy żadnymi z badanych grup zwierząt.

Rys. 4. Wielkość zjawiska facylitacji (PPF) w zakręcie zębatym po zastosowaniu
jednorazowej (1U) i wielokrotnych sesji unieruchomienia (3U - 3 sesje unieruchomienia,
7U - 7 sesji, 14U - 14 sesji, 21U - 21 sesji). Wyniki przedstawiono jako średnia ± SEM.

Rys. 5. Wielkość zjawiska facylitacji (PPF) w zakręcie zębatym porównywana
pomiędzy grupami otrzymującymi trzykrotnie Tween (T 3x), trzykrotnie agonistę receptorów
glukokortykoidowych, związek RU38486 (aGR 3x), grupą poddawaną 3 sesjom
unieruchomienia po wcześniejszych podaniach rozpuszczalnika Tween 80 (T+U 3x) lub
antagonisty receptorów GR (aGR+U 3x). Wyniki przedstawiono jako średnia ± SEM.
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Rys. 6. Wielkość zjawiska facylitacji (PPF) w zakręcie zębatym porównywana
pomiędzy grupami otrzymującymi czternastokrotnie Tween (T 14x), trzykrotnie agonistę
receptorów glukokortykoidowych, związek RU38486 (aGR 14x), grupą poddawaną
14

sesjom

unieruchomienia

po

wcześniejszych

podaniach

rozpuszczalnika

Tween 80 (T+U 14x) lub antagonisty receptorów GR (aGR+U 14x). Wyniki przedstawiono
jako średnia ± SEM.

Rys. 7. Wielkość zjawiska facylitacji (PPF) w zakręcie zębatym porównywana
pomiędzy grupami otrzymującymi czternastokrotnie 0,9 % NaCl (NaCl 14x), trzykrotnie
agonistę receptorów mineralokortykoidowych związek RU28318 (aMR 14x), grupą
poddawaną 14 sesjom unieruchomienia po wcześniejszych podaniach rozpuszczalnika 0,9 %
NaCl (NaCl+U 14x) lub antagonisty receptorów MR (aMR+U 14x). Wyniki przedstawiono
jako średnia ± SEM.
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Przedstawione wyniki wskazują, że unieruchomienie nie zmieniało podstawowej
transmisji synaptycznej oraz nie wpływało na wydzielanie glutaminianu z zakończeń
presynaptycznych w zakręcie zębatym myszy.

6.1.1.3. Wpływ unieruchomienia na LTP

W skrawkach pochodzących z mózgów zwierząt kontrolnych, uzyskano LTP
wynoszące 155 ± 2 % (Rys.8). Jak pokazano na rys. 9, jednokrotne unieruchomienie nie
wpływało znacząco na wielkość LTP (137 ± 7 %, n=6, p=0,061) zarejestrowanego
w skrawkach mózgu preparowanych w 24 godziny po zastosowanej procedurze. Jednak, po
zastosowaniu 3 sesji unieruchomienia indukcja LTP nie była możliwa. W tej grupie zwierząt
wielkość fEPSP po zastosowaniu HSF wyniosła 103 ± 6 % (n=8, p=0,0001). Natomiast
w skrawkach mózgu myszy poddawanych 7, 14 i 21 sesjom unieruchomienia indukcja LTP
była możliwa. Po 7 sesjach unieruchomienia wielkość zarejestrowanego LTP (163 ± 5 %,
n=8, p=0,172) nie różniła się od LTP uzyskanego w skrawkach myszy kontrolnych. Po 14 i 21
sesjach unieruchomienia LTP było istotnie nasilone (odpowiednio: 198 ± 15 %, n=8, p=0,015
i 198 ± 15 %, n=7, p=0,012).

Rys. 8. Przebieg rejestracji zmian nachylenia fEPSP (średnia ± SEM) w trakcie
rejestracji w zakręcie zębatym w skrawkach (n = 9) uzyskanych z myszy kontrolnych przed
i po zastosowaniu HFS indukującej LTP (przykładowy fEPSP zarejestrowany przed
(a) i w 2 godziny po zastosowaniu HSF (b).
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Rys. 9. Wpływ jednorazowej (1U) i wielokrotnych sesji unieruchomienia
(3U - 3 sesje unieruchomienia, 7U - 7 sesji, 14U - 14 sesji, 21U – 21) na wielkość LTP
w zakręcie zębatym myszy. Kon - grupa kontrolna. Wyniki przedstawiono jako
średnia ± SEM (*p<0,05).

6.1.1.4. Wpływ antagonisty GR na efekty wywierane przez unieruchomienie na LTP

W kolejnym etapie doświadczeń, w celu zbadania wpływu aktywacji receptorów
glukokortykoidowych na zaobserwowane zjawiska zredukowania LTP po 3 sesjach
unieruchomienia i nasilenia LTP po 14 sesjach, przeprowadzono doświadczenia
z zastosowaniem specyficznego antagonisty receptorów GR, związku RU38486 lub
rozpuszczalnika, w którym był podawany antagonista, 1 % Tween 80.
W skrawkach mózgu preparowanych z myszy otrzymujących Tween 80 a następnie
poddawanych 3 sesjom unieruchomienia, indukcja LTP nie była możliwa (107 ± 8 %, n=4,
p=0,0081 w porównaniu z grupą otrzymującą Tween 80). Związek RU38486 podawany
zwierzętom przed każdą z 3 sesji unieruchomienia zablokował efekt redukcji LTP przez
unieruchomienie (Rys.10). W tej grupie, w 2 godziny po zastosowaniu HSF, uzyskano LTP
wielości podobnej jak w skrawkach uzyskanych z myszy nie poddawanych unieruchomieniu.
Zarejestrowane LTP wyniosło 161 ± 9 %, n=6, p=0,0022 w porównaniu z grupą otrzymującą
Tween 80 i poddawaną procedurze unieruchomienia, gdzie indukcja LTP nie była możliwa.
Jak pokazano na rys.11, trzy iniekcje związku RU38486 lub rozpuszczalnika nie wpływały na
wielkość LTP zarejestrowanego w skrawkach mózgu pochodzących ze zwierząt poddawanych
procedurze handlingu (odpowiednio: 155 ± 7 %, n=12 i 146 ± 6 %, n=4, p=0,519).
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B

A

a
c

1 mV

b

10 ms

d

Rys. 10. Wpływ podań RU38486 na efekt osłabienia LTP po zastosowaniu 3 sesji
unieruchomienia. A. Przebiegi rejestracji nachylenia fEPSP przed i po zastosowaniu HFS
indukującej LTP w zakręcie zębatym myszy otrzymujących Tween 80 a następnie
unieruchamianych (T+U) i myszy otrzymujących RU38486, po czym unieruchamianych
(aGR+U). B. Przykładowe fEPSPs zarejestrowane przed (a – T+U, b - aGR+U) i w 2 godziny
po zastosowaniu HSF (c – T+U, d – aGR+U).

Rys. 11. Wpływ podań RU38486 na efekt osłabienia LTP po zastosowaniu 3 sesji
unieruchomienia. T – grupa otrzymująca trzykrotnie Tween 80, aGR – grupa otrzymująca
trzykrotnie RU38486, T+UD – grupa otrzymująca trzykrotnie Tween 80 a następnie
poddawana 3 sesjom unieruchomienia, grupa otrzymująca trzykrotnie RU38486, po czym
poddawana

3

sesjom

unieruchomienia

(aGR+UD).

Wyniki

przedstawiono

jako

średnia ± SEM, *p<0,05.
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Zarówno w skrawkach mózgu myszy z grupy otrzymującej Tween 80 jak i zwierząt
otrzymujących związek RU38486 przed każdą z 14 sesji unieruchomienia zarejestrowano
zwiększone LTP. W grupie otrzymującej rozpuszczalnik a następnie poddawanej
unieruchomieniu LTP wyniosło 215 ± 8 %, n=4, p=0,002 w porównaniu z grupą otrzymującą
Tween 80 ale nie unieruchamianą. W grupie poddawanej iniekcjom związku RU38486 przed
każdą z 14 sesji unieruchomienia zarejestrowano LTP wielkości 212 ± 28 %, n=6, p=0,748
w porównaniu z grupą otrzymującą Tween 80 i poddawaną procedurze unieruchomienia oraz
p=0,036 w porównaniu z grupą otrzymującą RU38486 ale nie poddawaną unieruchomieniu.
(Rys.12). Jak pokazano na rys.13, 14 iniekcji związku RU38486 lub rozpuszczalnika nie
wpływało na wielkość LTP zarejestrowanego w skrawkach mózgu pochodzących ze zwierząt
poddawanych procedurze handlingu (odpowiednio: 143 ± 5 %, n=6 i 144 ± 7 %, n=3).

B

A

b

c

1 mV

a

d
10 ms

Rys. 12. Wpływ podań RU38486 na efekt nasilenia LTP po zastosowaniu 14 sesji
unieruchomienia. A. Przebiegi rejestracji zmian nachylenia fEPSP przed i po zastosowaniu
HFS indukującej LTP w zakręcie zębatym myszy otrzymujących Tween 80 i następnie
unieruchamianych (T+U) i myszy otrzymujących RU38486 a potem unieruchamianych
(aGR+U). B. Przykładowe fEPSPs zarejestrowane przed (a – T+U, b - aGR+U) i w 2 godziny
po zastosowaniu HSF (c – T+U, d – aGR+U).
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Rys. 13. Brak wpływu podań RU38486 na efekt nasilenia LTP po zastosowaniu 14
sesji unieruchomienia. T – grupa otrzymująca czternastokrotnie Tween 80, aGR – grupa
otrzymująca czternastokrotnie RU38486, T+UD – grupa otrzymująca Tween 80 a następnie
poddawana 14 sesjom unieruchomienia, grupa otrzymująca czternastokrotnie trzykrotnie
RU38486 a następnie poddawana 14 sesjom unieruchomienia (aGR+UD). Wyniki
przedstawiono jako średnia ± SEM, *p<0,05.

6.1.1.5. Wpływ antagonisty receptorów MR na efekty wywierane przez unieruchomienie
na LTP

Ponieważ podania antagonisty GR nie wywarły wpływu na efekt nasilenia LTP po 14
sesjach unieruchomienia, w kolejnym etapie doświadczeń, w celu zbadania wpływu aktywacji
receptorów mineralokortykoidowych na zjawisko nasilenia LTP, przeprowadzono serie
doświadczeń z zastosowaniem specyficznego antagonisty receptorów MR, związku RU28318
lub rozpuszczalnika, w którym podawany był antagonista, 0,9 % NaCl.
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B

A

b
1 mV

a

c

d

10 ms

Rys. 14. Wpływ podań RU28318 na efekt nasilenia LTP po zastosowaniu 14 sesji
unieruchomienia. A. Przebiegi rejestracji zmian nachylenia fEPSP przed i po zastosowaniu
HFS indukującej LTP w zakręcie zębatym myszy otrzymujących 0,9 % NaCl, po czym
unieruchamianych (NaCl+U) i myszy otrzymujących RU28318 a następnie unieruchamianych
(aMR+U). B. Przykładowe fEPSPs zarejestrowane przed (a – NaCl+U, b - aMR+U) i w 2
godziny po zastosowaniu HSF (c – NaCl+U, d – aMR+U).

Jak pokazano na rys.14, w skrawkach mózgu preparowanych z myszy otrzymujących
0,9 % NaCl a następnie poddawanych 14 sesjom unieruchomienia, zarejestrowano nasilone
LTP (198 ± 14 %, n=4, p=0,049 w porównaniu z grupą otrzymującą rozpuszczalnik).
Natomiast w skrawkach mózgu myszy otrzymujących związek RU28318 60 minut przed
każdą z 14 sesji unieruchomienia nie uzyskano LTP (106 ± 3 %, n=6, p=0,008 w porównaniu
z grupą otrzymującą RU28318 i p=0,00001 w porównaniu z grupą otrzymującą
rozpuszczalnik a następnie poddawana unieruchomieniu). 14 iniekcji związku RU28318 lub
rozpuszczalnika nie wpływało na wielkość LTP zarejestrowanego w skrawkach mózgu
pochodzących ze zwierząt poddawanych procedurze handlingu (odpowiednio: 136 ± 10 %,
n=6 i 155 ± 1 %, n=3, p=0,204) (Rys.15).
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Rys. 15. Porównanie wielkości LTP w zakręcie zębatym pomiędzy grupami
otrzymującymi czternastokrotnie 0,9 % NaCl (NaCl), czternastokrotnie agonistę receptorów
mineralokortykoidowych związek RU28318 (aMR), grupą poddawaną

14 sesjom

unieruchomienia po wcześniejszych podaniach rozpuszczalnika 0,9 % NaCl (NaCl+U) lub
antagonisty receptorów MR (aMR+U). Wyniki przedstawiono jako średnia ± SEM, *p<0,05.

6.1.2. Wpływ unieruchomienia na poziom kortykosteronu w osoczu krwi

Pomiar poziomu kortykosteronu w osoczu krwi wykazał znamiennie wyższe stężenie
hormonu u zwierząt poddanych 1, 3 i 7 sesjom unieruchomienia w porównaniu z grupą myszy
kontrolnych. Po 14 i 21 sesjach unieruchomienia poziom kortykosteronu nie był istotnie
wyższy niż u grupy kontrolnej (Tab. 5).

Poziom
kortykosteronu
[ng/ml]
n próbek

Kontrola

1U

3U

7U

14U

21U

83,61
± 12,63
6

147,58
± 18,89*
6

176,13
± 17,21*
6

151,03
± 17,64*
6

125,96
± 14,28
6

120,38
± 26,05
6

Tabela 5. Porównanie ilości kortykosteronu (± SEM) oznaczonej w osoczu krwi
myszy poddawanych jednorazowej

(1U) i wielokrotnym

sesjom unieruchomienia

(3U - 3 sesje unieruchomienia, 7U - 7 sesji, 14U - 14 sesji, 21U - 21 sesji (*p<0,05
w porównaniu z grupą kontrolną).
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6.1.3. Wpływ unieruchomienia na ilość receptorów GR i MR w komórkach hipokampa

Analiza wykonana metodą Western Blot wykazała istotny wzrost ilości białka GR
(95 kDa) i MR (106 kDa) w hipokampach myszy poddanych 3 sesjom unieruchomienia
w porównaniu do poziomu kontrolnego (Tab. 6). Ilość białek receptorowych MR i GR nie
różniła się od poziomu kontrolnego zarówno w grupie zwierząt poddawanej jednokrotnemu
unieruchomieniu jak i w grupie poddawanej 7 sesjom unieruchomienia. Po 14 i 21 sesjach
unieruchomienia ilość białka GR również była porównywalna z poziomem kontrolnym,
natomiast ilość białka MR była podniesiona, jednak analiza statystyczna nie wykazała
istotności tych zmian. Przykładowe zdjęcia immunoblotów wykonanych z homogenizatów
hipokampów myszy obrazuje rys. 16.

Kontrola

1U

3U

7U

14U

21U

Ilość białka
GR [%]
n próbek

101 ± 2
8

99 ± 10
7

126 ± 11*
6

107 ± 5
5

100 ± 10
5

105 ± 9
5

Ilość białka
MR [%]
n próbek

102 ± 2
8

99 ± 8
7

132 ± 14*
5

95 ± 14
6

122 ± 19
6

112 ± 25
8

Tabela 6. Porównanie ilości białka GR i MR oznaczonych w hipokampach myszy
poddawanych jednorazowej (1U) i wielokrotnym sesjom unieruchomienia (3U - 3 sesje
unieruchomienia, 7U - 7 sesji, 14U - 14 sesji, 21U - 21 sesji. Wyniki przedstawiono jako
średnia ± SEM, *p<0,05 w porównaniu z grupą kontrolną.
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Rys. 16. Przykładowe zdjęcia immunoblotów wykonanych z homogenizatów
hipokampów

myszy

poddawanych

jednorazowej

(1U)

i

wielokrotnym

sesjom

unieruchomienia (3U - 3 sesje unieruchomienia, 7U - 7 sesji, 14U - 14 sesji, 21U – 21 sesji)
na ilości białka receptorów glukokortykoidowych (GR, 95 kDa) i mineralokortykoidowych
(MR, 106 kDa) w hipokampach myszy.

6.2. Jednorazowa sesja unieruchomienia, dekapitacja bezpośrednio po zastosowanej
procedurze
6.2.1. Wpływ unieruchomienia na plastyczność synaptyczną
6.2.1.1. Wpływ unieruchomienia na krzywą wejście-wyjście
Uśrednione parametry a, b oraz x0, uzyskane w wyniku badania zależności pomiędzy
wielkością odpowiedzi od siły stymulacji, przedstawiają tabele nr 7 i 8.

a [V/s]
b
x0 [% maksymalnej
siły stymulacji]

n rejestracji

Kontrola
1,14 ± 0,16
1,07 ± 0,12

UD
1,25 ± 0,24
1,02 ± 0,10

66,22 ± 5,79
7

68,54 ± 3,09
7

Tabela 7. Porównanie parametrów (± SEM) krzywej wejście-wyjście pomiędzy
grupą poddawaną jednokrotnemu unieruchomieniu (UD – unieruchomienie–dekapitacja)
a odpowiadającą jej grupą kontrolną.
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T

T + UD

RU38486 RU38486 + UD

a [V/s]
1,71 ± 0,29 1,60 ± 0,08 1,20 ± 0,22
b
1,17 ± 0,04 1,15 ± 0,17 1,07 ± 0,08
65,09
61,63
63,47
x0 [% maksymalnej
± 2,44
6

siły stymulacji]

n rejestracji
Tabela
pomiędzy

8.

grupami

± 5,30
6

Porównanie
poddawanymi

unieruchomienie–dekapitacja)

po

1,15 ± 0,11*
0,93 ± 0,06
55,31
± 1,93
8

± 2,65
7

parametrów

(±

jednokrotnemu
wcześniejszym

SEM)

Sp

Sp + UD

1,46 ± 0,14
1,07 ± 0,05
65,41
± 1,79
7

1,42 ± 0,11
1,17 ± 0,05
67,72
± 2,04
11

krzywej

unieruchomieniu
jednorazowym

wejście-wyjście
(UD

podaniu

–

grupa

RU38486,

spironolaktonu (Sp) lub rozpuszczalnika Tween 80 (T) z odpowiadającymi im grupami
kontrolnymi (*p<0,05 w porównaniu z grupą T + UD).

Analiza parametrów charakteryzujących krzywe wejście-wyjście wykazała jedynie
niewielkie różnice w parametrze a – określającym maksymalne nachylenie zstępującej fazy
potencjałów polowych, pomiędzy grupą, która otrzymywała RU38486 i następnie była
poddawane unieruchomieniu a grupą otrzymującą Tween 80 i następnie poddawaną
procedurze unieruchomienia (Tab. 6). Nie stwierdzono natomiast występowania istotnych
zmian parametru charakteryzującego nachylenie krzywej (parametru b) oraz wartości
natężenia stymulacji, dla której nachylenie fEPSP jest równe połowie wartości maksymalnej
(parametru x0), pomiędzy badanymi grupami. Powyższe wyniki wskazują, iż unieruchomienie
nie wpływało na podstawową transmisję synaptyczną w zakręcie zębatym.

6.2.1.2. Wpływ unieruchomienia na PPF

Analiza stosunku fEPSP2 / fEPSP1 nie wykazała statystycznie istotnych różnic
pomiędzy badanymi grupami zwierząt (Rys.17). Tak więc, uzyskane wyniki wskazują, że
unieruchomienie nie zmieniało podstawowej transmisji synaptycznej oraz nie wpływało na
wydzielanie glutaminianu z zakończeń presynaptycznych w zakręcie zębatym myszy.
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Rys. 17. Wielkość zjawiska facylitacji (PPF) w zakręcie zębatym. UD – grupa
unieruchomienie–dekapitacja, Kon - grupa kontrolna, T – grupa otrzymująca Tween 80,
T+UD – grupa otrzymująca Tween 80 a następnie poddawana unieruchomieniu, aGR – grupa
otrzymująca RU38486, aMR - grupa otrzymująca spironolakton, grupy poddawane
jednokrotnemu unieruchomieniu po wcześniejszym jednorazowym podaniu RU38486
(aGR+UD) lub spironolaktonu (aMR+UD). Wyniki przedstawiono jako średnia ± SEM.

6.2.1.3. Wpływ unieruchomienia na LTP

W grupie kontrolnej, w której myszy były poddane procedurze handlingu
bezpośrednio przed dekapitacją, w 2 godziny po zastosowaniu HSF, uzyskano LTP wielości
148 ± 9 % (n=7), natomiast w grupie poddawanej sesji unieruchomienia zarejestrowano
istotnie statystycznie nasilone LTP (208 ± 22 %, n=7, p=0,026) (Rys.18).
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A

B

b
c

1 mV

a

d

10 ms

Rys. 18. Wpływ jednokrotnego unieruchomienia na wielkość LTP w zakręcie
zębatym myszy. A. Przebieg rejestracji zmian nachylenia fEPSP w zakręcie zębatym
myszy kontrolnych przed i po zastosowaniu HFS indukującej LTP (UD – grupa
unieruchomienie–dekapitacja,

Kon

-

grupa

kontrolna).

B.

Przykładowe

fEPSPs

zarejestrowane przed (a – Kon, b - UD) i w 2 godziny po zastosowaniu HSF
(c – Kon, d - UD).

6.2.1.4. Wpływ antagonisty receptorów GR i MR na efekty wywierane przez
unieruchomienie na LTP

W

celu

zbadania

wpływu

aktywacji

receptorów

glukokortykoidowych

i mineralokortykoidowych na zaobserwowane zjawisko zwiększenia wielkości LTP po
zastosowanej procedurze unieruchomienia, przeprowadzono kolejne serie doświadczeń
z

zastosowaniem

specyficznego

antagonisty

receptorów

GR,

związku

RU38486,

specyficznego antagonisty receptorów MR, spironolaktonu lub rozpuszczalnika, związku
Tween 80.
W skrawkach mózgu uzyskanych ze zwierząt, którym podawano RU38486 lub
spironolakton a następnie w 60 min po wykonaniu iniekcji poddawanych procedurze
handlingu, zarejestrowana wielkość LTP nie różniła się od LTP zarejestrowanego
w skrawkach mózgu myszy, którym podawano rozpuszczalnik, a następnie poddawanych
procedurze handlingu (odpowiednio: 151 ± 7 %, n=7, p=0,5 i 166 ± 13 %, n=7, p=0,546)
(Rys.20). Podczas gdy podanie Tween 80 i późniejsze unieruchomienie nie wpływało na
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nasilenie LTP, którego wielkość wynosiła 198 ± 14 % (n=6), efekt ten był zablokowany
zarówno w skrawkach pochodzących od myszy, którym podawano RU38486, a także
w

skrawkach

uzyskanych

z

myszy,

które

otrzymywały

spironolakton

(Rys.19).

Zarejestrowane LTP w tych grupach nie różniło się w sposób istotny statystycznie od LTP
uzyskanego w skrawkach mózgu myszy, którym podawano Tween 80 a następnie
unieruchamiano (odpowiednio: 150 ± 6 %, n=7, p=0,005 i 149 ± 4 %, n=11, p=0,001).

Rys. 19. Wpływ jednorazowych podań RU38486 i spironolaktonu na efekt nasilenia
LTP po zastosowaniu jednorazowej sesji unieruchomienia. T – grupa otrzymująca Tween 80,
T+UD – grupa otrzymująca Tween 80 a następnie poddawana unieruchomieniu, aGR – grupa
otrzymująca RU38486, aMR - grupa otrzymująca spironolakton, grupy poddawane
jednokrotnemu unieruchomieniu po wcześniejszym jednorazowym podaniu RU38486
(aGR+UD) lub spironolakton (aMR+UD). Wyniki przedstawiono jako średnia ± SEM,
*p<0,05.

6.2.2. Wpływ jednorazowego unieruchomienia na poziom kortykosteronu w osoczu krwi

W grupie poddanej jednorazowej sesji unieruchomienia, w osoczu krwi myszy,
oznaczono znamienny statystycznie wyższy poziom kortykosteronu, który wynosił
389,81 ± 27,73 ng/ml (n=6, p<0,001) w porównaniu z poziomem kontrolnym
(103,35 ± 15,4 ng/ml, n=6) oznaczonym u zwierząt poddanych procedurze handlingu.
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6.2.3. Wpływ jednorazowego unieruchomienia na ilość receptorów GR i MR w
komórkach hipokampa

Ponieważ

zmiany

w

ilości

receptorów

glukokortykoidowych

i mineralokortykoidowych mogą wpływać modulująco na efekty wywołane podwyższonym
poziomem kortykosteronu, zbadano poziom białek receptorowych wykorzystując technikę
Western Blot. Analiza ilościowa nie wykazała statystycznie istotnych różnic w ilości białka
GR (95 kDa) i MR (106 kDa) pomiędzy grupą zwierząt poddanej unieruchomieniu
(odpowiednio: 101 ± 8 %, n=7, p=0,893 i 105 ± 10 %, n=6, p=0,611) a grupą kontrolną,
poddawana procedurze handlingu (Rys.20).

A

B

Rys. 20. Wpływ jednorazowej sesji unieruchomienia na ilości białka receptorów
glukokortykoidowych (GR, 95 kDa) i mineralokortykoidowych (MR, 106 kDa)
w hipokampach myszy. (A) Przykładowe zdjęcia immunoblotów. (B) Porównanie ilości
białka GR i MR (UD – grupa unieruchomienie–dekapitacja, Kon - grupa kontrolna). Wyniki
przedstawiono jako średnia ± SEM.
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7. Dyskusja
7.1. Oddziaływanie unieruchomienia na podstawową transmisję synaptyczną w zakręcie
zębatym
W celu sprawdzenia wpływu unieruchomienia na podstawowe właściwości
transmisji synaptycznej w połączeniach drogi przeszywającej z komórkami ziarnistymi
w zakręcie zębatym hipokampa, dla każdego badanego skrawka konstruowano krzywą
wejście-wyjście. Porównanie parametrów charakteryzujących krzywe, sporządzane dla
skrawków pochodzących z grup zwierząt poddawanych jednokrotnemu unieruchomieniu
i dekapitowanych bezpośrednio po zastosowanej procedurze wykazało jedynie niewielkie
różnice. Parametr a (określający maksymalne nachylenie zstępującej fazy potencjałów
polowych) różnił się jedynie pomiędzy grupą, która otrzymywała RU38486 i następnie była
poddawana unieruchomieniu a grupą otrzymującą Tween 80 i następnie poddawaną
procedurze unieruchomienia. Podobnie, nieduże różnice zaobserwowano w grupach, gdzie
doświadczenia były przeprowadzane w 24 godziny po ostatnim unieruchomieniu. Parametr
b (charakteryzujący nachylenie krzywej) różnił się pomiędzy grupą poddawaną jednej sesji
unieruchomienia a odpowiadającą jej grupą kontrolną oraz pomiędzy grupą otrzymującą
trzykrotnie RU38486 a grupą otrzymującą trzykrotnie Tween 80. Różnice w parametrze
x0 (wartości natężenia stymulacji, dla której nachylenie fEPSP jest równe połowie wartości
maksymalnej) wykazano wyłącznie pomiędzy grupą otrzymującą RU28318 każdorazowo
przed 14 sesjami unieruchomienia a grupą otrzymującą czternastokrotnie RU28318, ale nie
poddawaną

unieruchomieniu.

Wydaje

się,

że

zaobserwowane,

niewielkie

różnice

w wartościach pojedynczych parametrów nie miały istotnego znaczenia dla możliwości
wywołania zmian plastycznych w badanych połączeniach neuronalnych.
Powyższe wyniki pokazują, że unieruchomienie nie wpływało na podstawową
transmisję synaptyczną w zakręcie zębatym, zarówno w skrawkach pochodzących od myszy
poddawanych procedurze unieruchomienia-dekapitacji, jak i w skrawkach zwierząt
unieruchamianych jednokrotnie lub wielokrotnie a preparowanych w 24 godziny po
zastosowaniu ostatniego unieruchomienia. Również zastosowanie procedury handlingu, jak
i podawane związki nie wykazywały wpływu na podstawową transmisję synaptyczną.
Uzyskane rezultaty są zgodne z danymi literaturowymi opisującymi wpływ różnych stresorów
na przekaźnictwo synaptyczne w hipokampie. Przykładowo, ostry stres unieruchomienia
(30 minut) nie wpływa na amplitudę fEPSP w obszarze CA1 hipokampa szczura w badaniach
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przeprowadzonych in vitro (Chaouloff i wsp., 2007). Podobnie, wielokrotne zastosowanie
stresora nie prowadzi do wytworzenia zmian w bazowej transmisji synaptycznej.
W

doświadczeniach

przeprowadzonych

na

szczurach

in

vivo,

Kavushansky

i współpracownicy (2006) nie wykazali różnic w krzywych wejście-wyjście konstruowanych
dla

badanych

grup

zwierząt.

Szczury,

przed

rozpoczęciem

eksperymentu

elektrofizjologicznego, były poddawane jednorazowo stresowi wymuszonego pływania
(składającemu się z 12 następujących po sobie serii w odstępach 1 lub 4 minut) w labiryncie
wodnym Morrisa. Zwierzęta były umieszczane w basenie wodnym, który posiadał widoczną
platformę lub była ona ukryta pod wodą bądź w basenie jej nie było. Zastosowane przez
badaczy procedury nie wpłynęły na wzrost amplitudy fEPSP rejestrowany w odpowiedzi na
wzrastającą intensywność stymulacji w zakręcie zębatym oraz w polu CA1 hipokampa.
Analogiczne wyniki można odnaleźć w pracach dotyczących badania chronicznego stresu.
W doświadczeniach przeprowadzonych na szczurach, poddawanych różnym czynnikom
stresującym stosowanym dwa razy dziennie przez 21 dni w sposób nieprzewidywalny dla
zwierzęcia (rodzaje stresorów: unieruchomienie, unieruchomienie w pomieszczeniu
o temperaturze 4 °C, poddawanie wibracjom, izolacja, przepełnienie, stres wymuszonego
pływania w wodzie o temperaturze 25-30 °C lub 10-15 °C) Alfarez i współpracownicy (2003)
nie wykazali zmian w podstawowej transmisji synaptycznej w zakręcie zębatym i w polu CA1
w skrawkach mózgu szczurów uprzednio poddawanych stresowi w porównaniu ze skrawkami
mózgu pochodzącymi od zwierząt kontrolnych. Podobnie wielokrotne podawanie szczurom
kortykosteronu przez 1 lub 3 tygodnie nie wpływa na parametry krzywej wejście – wyjście
konstruowanej dla zbiorczych potencjałów czynnościowych rejestrowanych w polu CA1
(Karten i wsp., 1999).
7.2. Wpływ unieruchomienia na PPF w zakręcie zębatym
Porównanie wielkości zjawiska facylitacji nie wykazało statystycznie istotnych
różnic pomiędzy badanymi grupami zwierząt. W skrawkach pochodzących od myszy
poddawanych procedurze unieruchomienie-dekapitacja, jak i w skrawkach zwierząt
unieruchamianych jednokrotnie lub wielokrotnie a preparowanych w 24 godziny po
zastosowaniu ostatniego unieruchomienia zarejestrowano PPF o podobnej wielości. Również
zastosowanie procedury handlingu, jak i podawane związki nie wykazywały wpływu na
badane zjawisko.
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Wielkość PPF jest związana z ilością wydzielanego neuroprzekaźnika przez
zakończenie presynaptyczne. Liczba pęcherzyków synaptycznych, przyłączanych do błony,
z których jest uwalniany neurotransmiter w odpowiedzi na drugi impuls stymulujący, zależy
od ilości jonów wapnia, które uczestniczą w dokowaniu pęcherzyków do błony (Zucker
i Regeher, 2002). Zjawisko facylitacji powstaje, gdy po pierwszym potencjale
czynnościowym, docierającym do zakończenia synaptycznego, w kolbce pozostaje pewna
ilość jonów Ca2+, które uczestniczą w wydzielaniu neuroprzekaźnika w odpowiedzi na drugi
impuls stymulujący pojawiający się w krótkim czasie od pierwszego (20–500 ms). Ponadto,
w mechanizm powstawania PPF zaangażowane są inne procesy. Jednym z nich jest aktywacja
kinaz białkowych, które modulują funkcje białek presynaptycznych, takich jak na przykład
synapsyna (Citri i Malenka 2008). Można więc wysnuć wniosek, że unieruchomienie nie
wpływało na wydzielanie glutaminianu z zakończeń presynaptycznych w zakręcie zębatym
myszy.
Uzyskane wyniki są zgodne z danymi literaturowymi. W doświadczeniach
przeprowadzonych na szczurach, poddawanych różnym czynnikom stresującym dwa razy
dziennie

przez

21

dni

(rodzaje

stresorów:

unieruchomienie,

unieruchomienie

w pomieszczeniu o temperaturze 4 °C, poddawanie wibracjom, izolacja, przepełnienie, stres
wymuszonego pływania w wodzie o temperaturze 25-30 °C lub 10-15 °C, stosowane
w sposób nieprzewidywalny dla zwierzęcia), autorzy analizowali wielkość PPF w zakręcie
zębatym. Rejestrowali postsynaptyczne potencjały pobudzające, przy stymulacji pobudzającej
jednocześnie drogę przeszywającą boczną i przyśrodkową (Alfarez i wsp., 2003). Wykazali
brak zmian PPF w skrawkach mózgu zwierząt poddawanych stresowi w porównaniu ze
skrawkami mózgu pochodzącymi od szczurów kontrolnych. Podobnie, ostry stres
unieruchomienia, trwający 30 minut, nie wpływa na wielkość PPF w obszarze CA1
hipokampa, w badaniach przeprowadzonych na szczurach (Chaouloff i wsp., 2007).
Nieco inne dane można odnaleźć w pracy Zhou i współpracowników (2000).
Inkubacja skrawków mózgu szczurzego przez 3 godziny, w płynie inkubacyjnym
zawierającym kortykosteron w dawkach 10-6 M lub 10-5 M znacząco obniżała PPF w polu
CA1 hipokampa w porównaniu ze skrawkami kontrolnymi. Tymczasem Pavlides
i współpracownicy (2002) opisali przeciwny efekt. Badania przeprowadzone na szczurach,
techniką in vivo, wykazały, że w przyśrodkowej drodze przeszywającej nie występuje
zjawisko facylitacji po zastosowaniu protokołu pulsów sparowanych. Natomiast u zwierząt
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poddawanych jednorazowemu, ostremu (6 godzin) stresowi unieruchomienia, w 48 godzin po
zastosowaniu stresora, zarejestrowano PPF zbiorczych potencjałów czynnościowych. Wyniki
te są odmienne od uzyskanych w niniejszej pracy, jednak należy wziąć pod uwagę, iż
w przytaczanych publikacjach zastosowano bezpośrednie działanie kortykosteronu na skrawki
mózgu oraz wykorzystano inną procedurę unieruchamiania. Ponadto, badano właściwości
połączeń synaptycznych w polu CA1 oraz w drodze przeszywającej przyśrodkowej, czyli
w innych obszarach hipokampa niż ten, w którym przeprowadzono doświadczenia w ramach
niniejszej pracy. Niemniej jednak, w przytaczanych już badaniach (Pavlides i wsp., 2002), po
zastosowaniu chronicznego stresu unieruchomienia (6 godzin dziennie przez 21 dni), autorzy
nie wykazali istotnych zmian wielkości drugiego potencjału w stosunku do pierwszego
w porównaniu z grupą kontrolną, gdy badania przeprowadzano w 48 godzin po ostatnim
unieruchomieniu.
7.3. Wpływ unieruchomienia na plastyczność synaptyczną w zakręcie zębatym
Uzyskane wyniki wskazują, że unieruchomienie wpływa dwukierunkowo na
możliwość indukcji LTP w zakręcie zębatym myszy. Jednorazowe unieruchomienie
zastosowane w modelu doświadczalnym unieruchomienie-dekapitacja zwiększa wielkość
długotrwałego wzmocnienia synaptycznego. Efekt nasilenia LTP jest związany z aktywacją
zarówno receptorów glukokortykoidowych, jak i mineralokortykoidowych, co wykazało
zastosowanie

antagonistów

tych

receptorów.

Tymczasem,

w

eksperymentach

przeprowadzanych w modelu unieruchamiania i dekapitacji w 24 godziny po ostatniej
zastosowanej procedurze, wykazano osłabienie lub nasilenie LTP w zależności od ilości
powtarzanych sesji unieruchomienia. 3 sesje unieruchomienia powodowały redukcję LTP,
natomiast 14 i 21 sesji skutkowało nasileniem tego zjawiska w zakręcie zębatym.
Zastosowanie 1 i 7 sesji unieruchomienia nie wpływało na LTP.
W przeprowadzonych doświadczeniach wykazano, iż jednorazowe unieruchomienie
zastosowane w modelu doświadczalnym unieruchomienie-dekapitacja silnie zwiększa ilość
kortykosteronu krążącego we krwi. Można więc powiązać podniesiony poziom hormonu
z zarejestrowanym nasileniem LTP. Szereg badań elektrofizjologicznych opisuje zależność
zjawisk

związanych

z

plastycznością

synaptyczną

od

podniesionego

poziomu

glukokortykoidów działających na neurony hipokampa. W wielu doświadczeniach wykazano
nasilenie lub osłabienie LTP związane z podniesionym poziomem kortykosteronu
oznaczonym w osoczu krwi. Często opisywane jest osłabienie LTP w polu CA1. Na przykład,
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Kavushansky i współpracownicy (2006) wykazali, że 12 serii wymuszonego pływania
zmniejsza

wielkość

LTP w

polu

CA1

hipokampa

szczura

w

doświadczeniach

przeprowadzonych in vivo, na zwierzętach poddawanych anestezji tuż po zastosowaniu
stresora. Efekt ten autorzy powiązali z dwukrotnie zwiększonym poziomem kortykosteronu
w osoczu krwi pobieranej bezpośrednio po zastosowaniu stresora. Podobnie, również
w

badaniach

przeprowadzonych

na

szczurach,

stres

unieruchomienia

połączony

z drażnieniem prądem ogona powoduje redukcję LTP w polu CA1 w doświadczeniach
przeprowadzanych techniką in vitro na zwierzętach dekapitowanych od razu po zastosowanej
procedurze stresu. Zjawisko to jest powiązane ze zmianami w poziomie kortykosteronu.
W grupie kontrolnej poziom hormonu wynosił 5,4 ± 4,9 μg/dl, a w grupie poddawanej
procedurze stresu 66,8 ± 7,7 μg/dl (Kim i wsp., 2005). Analogicznie, Shakesby
i współpracownicy (2002) wykazali, że jednorazowe umieszczenie szczura na 30 min na
platformie usytuowanej na wysokości 130 cm od podłoża powoduje redukcję LTP w polu
CA1 w eksperymentach przeprowadzonych tuż po zastosowaniu stresora, techniką in vivo.
Podobnie jak we wcześniej przytoczonych doświadczeniach, zarejestrowany efekt badacze
łączą ze zwiększonym wydzielaniem glukokortykoidów. Poziom kortykosteronu oznaczony
we krwi pobranej bezpośrednio po zakończeniu procedury stresu był podniesiony
(176,3 ± 30,3 ng/ml) w stosunku do grupy kontrolnej gdzie wynosił 116,7 ± 5,8 ng/ml.
Jednak, mimo istniejących doniesień literaturowych na temat wpływu podniesionego poziomu
glukokortykoidów w osoczu krwi na LTP, danych dotyczących działania glukokortykoidów
na plastyczność synaptyczną w zakręcie zębatym jest stosunkowo niewiele. Przykładowo,
w eksperymentach przeprowadzonych techniką in vivo na szczurach, zastosowanie 12 serii
wymuszonego pływania w labiryncie wodnym Morrisa z brakiem platformy, nasila
długotrwale wzmocnienie synaptyczne w DG, co badacze łączą z dwukrotnie podniesionym
poziomem kortykosteronu w osoczu krwi w porównaniu z grupa kontrolną (Kavushansky
i wsp., 2006). Podobny efekt opisują Korz i Frey (2003). W eksperymentach
przeprowadzonych także na szczurach, techniką in vivo, autorzy wykazali, że jednorazowy
stres wymuszonego pływania zastosowany 15 min po indukcji LTP nasila to zjawisko
w zakręcie zębatym. Równocześnie, taki rodzaj stresora powoduje sześciokrotne zwiększenie
poziomu kortykosteronu w surowicy krwi w porównaniu ze zwierzętami z grupy kontrolnej.
Oznaczenie poziomu kortykosteronu przeprowadzone w modelu unieruchamiania
i dekapitacji w 24 godziny po ostatniej zastosowanej procedurze, wykazało zwiększone
wydzielanie hormonu po 1, 3, 7, 14 i 21 sesjach unieruchomienia. Najwyższy poziom
kortykosteronu oznaczono po zastosowaniu 3 sesji unieruchomienia, co można powiązać
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z zarejestrowanym osłabieniem LTP w zakręcie zębatym. Po 14 i 21 sesjach unieruchomienia
ilość hormonu we krwi zmniejszyła się w stosunku do najwyższego oznaczonego poziomu,
jednak wydzielanie hormonu było wciąż nieznacznie zwiększone, ale w sposób nieistotny
statystycznie w stosunku do poziomu kontrolnego. Dostępne dane literaturowe, dotyczące
badań wpływu stresu chronicznego na plastyczność synaptyczną, opisują odmienne efekty
podwyższonego poziomu kortykosteronu i jego wpływu na LTP, niż te uzyskane w niniejszej
pracy. W szeregu prac opisywane jest osłabienie LTP w polu CA1. Przykładowo, stres
chroniczny, unieruchamianie szczurów trwające 2 godziny dziennie przez 7 dni osłabia LTP
w polu CA1 hipokampa w doświadczeniach przeprowadzonych in vitro. Badacze łączą
uzyskany efekt z chronicznie podwyższonym poziomem kortykosteronu oznaczanym
w osoczu krwi pobieranej po każdym kolejnym unieruchomieniu zwierzęcia (Radecki i wsp.,
2005). W cytowanej pracy, po pierwszym unieruchomieniu oznaczono trzydziestokrotnie
wyższy poziom hormonu, który po każdym następnym zastosowaniu procedury stresu był
nieco niższy, jednak po ostatnim unieruchomieniu osiągał wartości dwudziestokrotnie wyższe
niż w grupie kontrolnej. Podobnie, w eksperymentach przeprowadzonych techniką in vivo,
Bodnoff i współpracownicy (1995) zarejestrowali osłabione LTP w polu CA1 hipokampa
szczurów z wszczepionymi podskórnie peletkami zawierającymi kortykosteron, z których
przez 3 miesiące był uwalniany hormon. Stężenie kortykosteronu w osoczu krwi każdego dnia
osiągało wartości 23-32 μg/dl. Inne wyniki uzyskali Karten i współpracownicy (1999).
Badacze wykazali, że wielokrotne podawanie szczurom wysokich dawek kortykosteronu
(10 mg/osobnik) przez 7 dni osłabia LTP w polu CA1, natomiast iniekcje stosowane przez
3 tygodnie nie wpływają na to zjawisko. Mimo, iż w literaturze można odnaleźć wiele
doniesień na temat wpływu stresu chronicznego lub chronicznie podwyższonego poziomu
glukokortykoidów w osoczu krwi na LTP, danych dotyczących działania kortykosteronu na
plastyczność synaptyczną w zakręcie zębatym jest niewiele. Przykładowo, iniekcje
kortykosteronu (40 mg/kg/dzień) stosowane przez 21 dni powodują osłabienie LTP
rejestrowanego techniką in vivo w zakręcie zębatym szczura (Pavlides i wsp., 1993). Także
chroniczny stres unieruchomienia trwający 6 godzin dziennie przez 21 dni powoduje
osłabienie LTP rejestrowanego metodą in vivo w zakręcie zębatym szczura, w 48 godzin po
ostatnim unieruchomieniu (Pavlides i wsp., 2002). Jednak w opisywanych eksperymentach
badacze nie wykazali podwyższonego poziomu kortykosteronu w osoczu krwi pobieranej po
zakończonym doświadczeniu elektrofizjologicznym.
Rozbieżności

w

przytaczanych

doświadczeniach

mogą

być

spowodowane

zastosowaniem rozmaitych protokołów stresu czy też stosowaniem różnych dawek
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kortykosteronu w iniekcjach, co skutkuje odmiennymi efektami, jakie hormony wywierają na
plastyczność

synaptyczną.

Ponadto,

glukokortykoidy

wywołują

odmienne

skutki

w poszczególnych obszarach hipokampa, gdzie uruchamiane są odmienne mechanizmy
odpowiedzi na podwyższony poziom hormonu (Joëls, 2008). Wyniki, uzyskane w niniejszej
pracy sugerują ponadto, że poziom kortykosteronu w osoczu nie jest jedynym czynnikiem,
determinującym wystąpienie osłabienia bądź nasilenia LTP.
7.4. Udział receptorów GR i MR w efektach wywieranych przez unieruchomienie
Opisane powyżej doniesienia sugerują istotną rolę kortykosteronu w modulacji LTP.
Dlatego też, w dalszej części pracy postanowiono zbadać udział receptorów GR i MR
w zaobserwowanych efektach nasilenia bądź osłabienia LTP wywołanych przez
unieruchomienie. Z przeprowadzonych badań wynika, że nasilenie LTP zarejestrowane
w skrawkach myszy unieruchamianych jednokrotnie i dekapitowanych bezpośrednio po
zastosowanej procedurze jest zależne od aktywacji zarówno receptorów GR jak i MR.
W doświadczeniach, w których stosowano antagonistów odpowiednich receptorów przed
umieszczeniem zwierząt w aparacie do unieruchamiania, wykazano, iż zastosowane związki
powodują redukcję zwiększonego LTP do poziomu kontrolnego. W dalszych etapach badań,
stwierdzono, że osłabienie LTP zarejestrowane po zastosowaniu 3 sesji unieruchomienia jest
zależne od aktywacji receptorów glukokortykoidowych, a w nasileniu tego zjawiska po
14 sesjach unieruchomienia biorą udział receptory mineralokortykoidowe.
W literaturze można odnaleźć doniesienia omawiające udział receptorów GR i MR
w plastyczności synaptycznej w hipokampie. W zakręcie zębatym wykazano przeciwne
efekty aktywacji receptorów GR i MR. Badacze stwierdzili, że aktywacja receptorów
mineralokortykoidowych nasila LTP (Pavlides i wsp., 1995, Smriga i wsp., 1998, Pavlides
i McEwen, 1999), natomiast aktywacja receptorów glukokortykoidowych osłabia badane
zjawisko w zakręcie zębatym szczura (Pavlides i wsp., 1995, Pavlides i McEwen, 1999).
Podobnie, zwiększenie wielkości LTP w zakręcie zębatym, spowodowane stresem
wymuszonego

pływania

jest

blokowane

przez

antagonistów

receptorów

mineralokortykoidowych, natomiast zablokowanie receptorów GR nie wpływa na nasilenie
długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (Korz i Frey, 2003, Avital i wsp., 2006). W polu
CA1 glukokortykoidy wywierają inny efekt na możliwość indukcji LTP, w dostępnej
literaturze opisywane jest osłabienie LTP w tym obszarze hipokampa (Kavushansky i wsp.,
2006, Kim i wsp., 2001 i 2005, Shakesby i wsp., 2002). Wiegert i współpracownicy (2005)

69

Dyskusja

w badaniach przeprowadzanych na skrawkach mózgu myszy in vitro, wykazali, że
20-minutowa perfuzja skrawków roztworem kortykosteronu (100 nM) powoduje redukcję
LTP w polu CA1. Efekt osłabienia LTP jest zależny od aktywacji receptorów
glukokortykoidowych. Dodatkowych dowodów potwierdzających udział receptorów MR
w

powstawaniu

przeprowadzone

długotrwałej
na

pamięci

myszach

dostarczają

posiadających

badania

behawioralne.

inaktywowany

gen

Badania
receptora

mineralokortykoidowego wykazały, że zmutowane myszy gorzej wykonują zadania związane
z uczeniem się w testach przeprowadzonych w labiryncie wodnym i labiryncie radialnym
(Berger i wsp., 2006). Podobne wyniki uzyskali Oitzl i współpracownicy (1997) w badaniach
przeprowadzonych na myszach z inaktywowanym genem receptora glukokortykoidowego.
Autorzy wykazali, że taka mutacja również prowadzi do osłabienia procesów uczenia się
w teście labiryntu wodnego. Tak więc, można wnioskować, że w procesach plastyczności
synaptycznej konieczna jest aktywacja obydwóch typów receptorów, z którymi łączą się
glukokortykoidy. Jednak, z uwagi na brak danych literaturowych omawiających chroniczną
aktywację receptorów glukokortykoidowych lub mineralokortykoidowych, nie jest możliwe
porównanie

wyników

przedstawionych

w

niniejszej

pracy,

dotyczących

badań

przeprowadzonych w modelu unieruchamiania i dekapitacji w 24 godziny po ostatniej
zastosowanej procedurze, z doniesieniami innych autorów.
7.5. Mechanizmy zaangażowane w efekty unieruchomienia
Fakt, iż stres oraz podniesiony poziom glukokortykoidów wywierają odmienne
efekty na plastyczność synaptyczną w hipokampie, w zależności od czasu działania czynnika
stresującego i ilości wydzielanych hormonów, sugeruje, że należy rozpatrywać różnorodne
mechanizmy biorące udział w efektach działania stresorów. W szybkie efekty zastosowanego
pojedynczego unieruchomienia w modelu unieruchomienie-dekapitacja prawdopodobnie
zaangażowane są mechanizmy pozagenomowego działania hormonów. Jednak, z uwagi na to,
że podczas wykonywanych doświadczeń indukcję LTP przeprowadzano w kilka godzin po
zastosowaniu unieruchomienia, nie można wykluczyć udziału mechanizmów genomowych.
Natomiast w osłabieniu lub nasileniu LTP po zastosowaniu wielu serii unieruchamiania
przypuszczalnie biorą udział mechanizmy genomowej regulacji aktywności komórek
nerwowych. Dodatkowo wielokrotne sesje unieruchomienia prawdopodobnie uruchamiają
zespół procesów prowadzących do adaptacji organizmu i układu nerwowego do
powtarzającego się cyklicznie czynnika stresującego.
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7.5.1. Mechanizmy zaangażowane w szybkie efekty unieruchomienia
Dane

literaturowe

wskazują,

że

oprócz

przeciwnych

efektów

działania

glukokortykoidów, wywieranych na LTP, w których rolę pełni aktywacja receptorów GR
i MR, receptory te, również w przeciwny sposób wpływają modulująco na funkcje neuronów.
Aktywacja

receptorów

mineralokortykoidowych

prowadzi

do

redukcji

wolnej

hyperpolaryzacji następczej (ang. slow after-hyperpolarization, sAHP), a aktywacja
receptorów glukokortykoidowych skutkuje zwiększeniem i wydłużeniem w czasie tego
zjawiska (Joëls i de Kloet, 1994, Joëls, 1997). Rezultat zarejestrowany przez badaczy
pojawiał się w 60 minut po dodaniu kortykosteronu (30 nM) do roztworu, w którym były
inkubowane skrawki podczas eksperymentu przeprowadzanego techniką in vitro. Efekty
aktywacji receptorów GR i MR mogą wyjaśniać mechanizmy leżące u podłoża procesów
modulujących plastyczność synaptyczną. Przedłużenie i wzmocnienie fazy sAHP
w konsekwencji prawdopodobnie skutkuje zmniejszeniem efektywności zastosowania HFS
w aktywacji receptorów NMDA, a co za tym idzie, zmniejszeniem napływu jonów wapnia do
wnętrza komórki, który jest konieczny do wywołania LTP (Joëls i de Kloet, 1994).
Czynniki stresowe oraz glukokortykoidy modulują możliwość indukcji LTP
w podobny sposób. Ponieważ w zakręcie zębatym wygenerowanie LTP jest zależne od
aktywacji receptorów NMDA, można rozpatrywać efekty, jakie wywierają glukokortykoidy
na

plastyczność

synaptyczną

poprzez

interakcje

hormonów

z

receptorami

glutaminianergicznymi. Kortykosteron moduluje ekspresję receptorów NMDA w hipokampie.
Jednorazowy stres unieruchomienia (150 min.) zwiększa ilość mRNA kodującego
podjednostki NR1 w komórkach piramidowych pola CA1 i CA3, w polu CA3 zwiększa się
także ilość mRNA podjednostki NR2B (Bartanusz i wsp., 1995). Badania te, autorzy
przeprowadzili w 24 godz. po zastosowaniu stresora. Szczególnie istotne może być
zwiększenie ilości podjednostek NR2B, gdyż zwiększona ekspresja tej podjednostki,
powoduje zwiększenie przepływu jonów wapniowych przez kanał receptora NMDA (Nair
i wsp., 1998) oraz wzrost wielkości LTP, a także poprawia zdolności uczenia się, wykazane
w testach behawioralnych (Wang i wsp., 2009). Ponadto, badania immunohistochemiczne,
wykazały, że ostry stres w 60 min po zastosowaniu unieruchomienia powoduje zwiększenie
także ilości mRNA podjednostek budujących receptor AMPA (Tocco i wsp., 1991).
Dodatkowo, pobudliwość komórek ziarnistych hipokampa jest silnie modulowana przez
główny neuroprzekaźnik hamujący układu nerwowego, kwas gamma aminomasłowy (GABA)
(Coulter i Carlson, 2007). Kortykosteron może również wywierać wpływ na receptory kwasu
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gamma aminomasłowego typu A, a co za tym idzie na transmisję GABAergiczną
w połączeniach komórek ziarnistych. W doświadczeniach wykonanych techniką hybrydyzacji
in situ wskazano zmiany w składzie podjednostkowym receptorów GABA (Orchinik i wsp.,
1994). Badacze stwierdzili, że podawanie zwierzętom kortykosteronu w wodzie do picia
(100 μg/ml) powoduje zwiększenie ilości mRNA podjednostki alfa 2, a zmniejszenie ilości
mRNA podjednostki beta 2 w zakręcie zębatym szczura. Analizy przeprowadzano na
skrawkach mózgu zawierających hipokamp, utrwalonych po 2 dniach podawania
kortykosteronu.
Tak więc, funkcja neuronów hipokampa może być modulowana poprzez zachodzące
kompleksowo lub pojedynczo, w krótkim czasie od zadziałania kortykosteronu, zmiany
strukturalne, takie jak zwiększenie ilości receptorów glutaminianergicznych w błonie
postsynaptycznej, czy też zmiany w składzie podjednostkowym zarówno receptorów
glutaminianergicznych, jak i GABAergicznych. Modulacje takie mogą wpływać na
właściwości opisywanych receptorów, a co za tym idzie pobudliwość neuronów.
Konsekwencje zaistniałych zmian mogą prowadzić do ułatwienia indukcji LTP.
Glukokortykoidy mogą modulować aktywność komórek nerwowych hipokampa
i molekularne procesy związane z plastycznością synaptyczną wpływając na funkcje
błonowych kanałów jonowych. W badaniach przeprowadzonych in vitro, stwierdzono, że
inkubacja skrawków mózgu przez 2 godziny w roztworze zawierającym antagonistę
receptorów

glukokortykoidowych

powoduje

zwiększenie

dokomórkowego

prądu

wapniowego indukowanego aktywacją kanałów wapniowych zależnych od napięcia (Kerr
i wsp., 1992). Autorzy wykazali również, że uzyskany efekt jest zależny od de novo
syntetyzowanych białek. Podobnie, ekspozycja zwierząt na stres behawioralny (umieszczenie
szczura w nowym środowisku połączone z ekspozycją na eter), podnoszący poziom
glukokortykoidów we krwi, powoduje zwiększenie prądów wapniowych w komórkach
piramidowych pola CA1. Efekt ten utrzymuje się dłużej niż 3 godziny od ekspozycji na
czynnik stresowy (Joëls i wsp., 2003). Badacze wykazali również, że opisane zmiany są
zależne od aktywacji receptorów GR, oraz że zmianom w wielkości prądów wapniowych
towarzyszy wzrost ilości mRNA podjednostki alfa 1 budującej kanały wapniowe. Poza tym,
wewnątrzkomórkowe stężenie jonów wapnia, może być regulowane poprzez aktywację
nieklasycznych receptorów MR, związanych z błoną (Gekle i wsp., 2002).
Biorąc pod uwagę fakt, że indukcja LTP w zakręcie zębatym jest zależna od silnego
napływu wapnia do wnętrza komórki, można przypuszczać, iż w opisanych w niniejszej pracy
efektach

nasilenia

LTP

w

eksperymentach

przeprowadzanych

w

modelu
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unieruchomienie-dekapitacja

biorą

udział

mechanizmy

związane

ze

zwiększeniem

dokomórkowych prądów wapniowych. Jak wykazano w niniejszej pracy, efekt nasilenia LTP
jest zależny od aktywacji obydwóch typów receptorów. Jeżeli skutkiem aktywacji dwóch
typów receptorów, z którymi łączy się kortykosteron jest taki sam efekt zwiększenia ilości
wapnia wewnątrz komórki, można przypuszczać, że zwiększone wydzielanie kortykosteronu
i aktywacja receptorów glukokortykoidowych oraz mineralokortykoidowych może wpływać
na funkcje kanałów wapniowych ułatwiając w ten sposób indukcję LTP.
Funkcja receptorów glukokortykoidowych i mineralokortykoidowych opiera się
głownie na ich specyficznej roli, jaką pełnią będąc czynnikami transkrypcyjnymi. Regulacja
ekspresji genów odbywa się poprzez łączenie się powstałych dimerów utworzonych przez
receptory ze specyficznymi sekwencjami promotorowymi DNA zawierającymi element
odpowiedzi na glukokortykoidy bądź mineralokortykoidy. Zaktywowane ligandem receptory
zazwyczaj działają jako homodimery. Jednak istnieją dane literaturowe wykazujące, że
receptory GR i MR mogą tworzyć heterodimery działające również jako czynniki
transkrypcyjne (Trapp i wsp., 1994, Liu i wsp., 1995, Savory i wsp., 2001). Dodatkowo, jako
że domeny receptorów GR i MR wiążące się z DNA charakteryzują się wysoką homologią,
elementy odpowiedzi na glukokortykoidy prawdopodobnie funkcjonują także jako elementy
odpowiedzi na mineralokortykoidy (Arriza i wsp., 1987). Tak więc, w komórkach w których
występują obydwa typy receptorów, między innymi w komórkach hipokampa, mechanizmy
działania glukokortykoidów poprzez dwa typy receptorów prawdopodobnie nie angażują
dwóch różnych ścieżek sygnałowych. Dlatego, efekty aktywacji receptorów MR i GR mogą
być podobne i wykazywać podobną wrażliwość na zablokowanie jednego bądź drugiego typu
receptora.
7.5.2. Mechanizmy zaangażowane w efekty stresu chronicznego
7.5.2.1. Adaptacja
Odpowiedź stresowa organizmu może uruchamiać mechanizmy protekcyjne lub
prowadzić do zmian patofizjologicznych. Jest to zależne od rodzaju działającego stresora
i długości czasu, w którym oddziałuje na organizm. Także ten sam czynnik może uruchamiać
różne procesy, w zależności od tego czy organizm jest poddawany jego jednorazowemu, czy
też chronicznemu działaniu. Adaptacja organizmu do zmieniających się warunków
środowiska jest jednym z kluczowych mechanizmów pozwalających organizmowi na
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przystosowanie się do aktualnych wymagań. Mózg jest organem, który interpretuje nabywane
doświadczenia i determinuje fizjologiczną oraz behawioralną odpowiedź organizmu.
Adaptacja do bodźców stresowych obejmuje aktywację mechanizmów neuronalnych,
neuroendokrynnych

oraz

neuroendokrynno-immunologicznych

prowadzących

do

przystosowania się organizmu do nowego zmienionego stanu równowagi (McEwen, 2007).
Już na poziomie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, głównego układu odpowiedzi
stresowej, uruchamiane są mechanizmy adaptacyjne. Wydzielanie glukokortykoidów podlega
regulacji przy udziale mechanizmów sprzężenia zwrotnego. Różne rodzaje stresu powodują
osłabienie aktywności osi PPN w odpowiedzi na powtarzalne działanie tych samych
czynników stresowych. Doświadczenia biochemiczne opisują, że wielokrotne stosowanie tego
samego stresora, takiego jak unieruchomienie, prowadzi do adaptacji i zmniejszenia ilości
wydzielania ACTH i kortykosteronu, a tym samym do wygaszenia odpowiedzi stresowej
(Gadek-Michalska i Bugajski, 2003).
Długotrwałe działanie glukokortykoidów indukuje szereg zmian w komórkach
nerwowych, prowadzących do zmian w funkcjonowaniu neuronów i sieci neuronalnej. Efekty
działania GCs zależą od (a) dostępu hormonów do receptorów, (b) wewnątrzkomórkowego
rozmieszczenia i ilości receptorów, (c) wzoru aktywacji receptorów GR i MR (ilości
aktywowanych receptorów GR w stosunku do MR), (d) ilości tworzonych homoi heterodimerów (Trapp i wsp., 1994), (e) genów aktywowanych przez receptory (de Kloet,
1998). Z uwagi na model doświadczalny chronicznego unieruchamiania, jaki zastosowano
w niniejszej pracy i okres, w jakim indukowano wydzielanie hormonów należy rozpatrywać
mechanizmy zmian genomowych. Uruchomienie transkrypcji i translacji białek, osiągnięcie
odpowiedniej konformacji przez nowo syntetyzowane cząsteczki oraz przebieg koniecznych
potranslacyjnych procesów wymaga kilku godzin. (Kumar i Thompson, 2005). Poprzez
poddawanie zwierząt powtarzalnym sesjom unieruchomienia, zaistniałe zmiany mogą być
utrwalane.
Jednym z mechanizmów adaptacyjnych mogą być zmiany strukturalne zachodzące
w neuronach. W badaniach przeprowadzonych w niniejszej pracy wykazano zmiany w ilości
białek receptorów glukokortykoidowych i mineralokortykoidowych w hipokampie. Znacznie
zwiększoną ilość receptorów obydwóch typów oznaczono u zwierząt poddawanych 3 sesjom
unieruchomienia. W grupach poddawanych 7, 14 i 21 sesjom nie wykazano istotnych
statystycznie zmian ilości receptorów GR w stosunku do grupy kontrolnej, jednak można
zauważyć, iż ilość białka receptorów MR po 14 i 21 sesjach unieruchomienia pozostała
podniesiona. Podobny efekt opisali Gessing i współpracownicy (2001). W badaniach
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przeprowadzonych na szczurach poddanych stresowi wymuszonego pływania wykazali, iż
taki rodzaj stresu powoduje zwiększenie ilości receptorów MR w hipokampie. Biorąc pod
uwagę

fakt,

iż

niski

poziom

glukokortykoidów

aktywuje

głównie

receptory

mineralokortykoidowe, a receptory glukokortykoidowe są aktywowane dopiero przez
wysokie stężenie hormonów (De Kloet i wsp., 1998), zmiany w ilości receptorów mogą
stanowić mechanizm kompensujący podwyższone wydzielanie kortykosteronu podczas
odpowiedzi stresowej. Zwiększona ilość receptorów MR w komórkach oraz zredukowane
wydzielanie kortykosteronu może powodować przesunięcie balansu pomiędzy ilością
aktywowanych receptorów MR i GR w odpowiedzi stresowej. Dodatkowo, uwzględniając
doniesienia dowodzące, że aktywacja receptorów mineralokortykoidowych nasila LTP
(Pavlides i wsp., 1995, Smriga i wsp., 1998, Pavlides i McEwen, 1999), a aktywacja
receptorów glukokortykoidowych osłabia badane zjawisko w zakręcie zębatym (Pavlides
i wsp., 1995, Pavlides i McEwen, 1999), można wysnuć wniosek, że konsekwencją
zaistniałych zmian może być ułatwiona indukcja LTP.
Przypuszczalnie,

wywołana

stresem,

zmiana

stosunku

ilości

receptorów

mineralokortykoidowych do glukokortykoidowych w komórkach hipokampa nie jest jedynym
mechanizmem powodującym zredukowanie negatywnych efektów stresu. W tym procesie
mogą uczestniczyć inne receptory lub układy neuroprzekaźników. Badania przeprowadzone
na szczurach poddanych stresowi wymuszonego pływania pokazują, iż ten rodzaj stresu
prowadzi do nasilenia transmisji serotoninergicznej w hipokampie (Linthorst i wsp., 2002).
Ponadto, serotonina zwiększa ilość mRNA dla receptorów GR i MR w komórkach
hipokampa, co wykazano w badaniach przeprowadzonych na hodowlach komórkowych (Lai
i wsp., 2003). Tak więc, modulacja plastyczności synaptycznej, wywołana stresem,
prawdopodobnie zależy od kompleksu zmian jakie zachodzą w układzie nerwowym.
7.5.2.2. Mechanizmy genomowe
Podobnie jak we wcześniej omawianych mechanizmach zaangażowanych w efekty
wywierane przez jednorazowe unieruchomienie na transmisję glutaminianergiczną, także
chroniczna ekspozycja na glukokortykoidy może modulować przewodnictwo związane
z receptorami NMDA. Weiland i współpracownicy (1997) wykazali, że u zwierząt
z wszczepionymi podskórnie peletkami zawierającymi 400 mg kortykosteronu, po 10 dniach
w komórkach wszystkich obszarów hipokampa następuje zwiększenie ekspresji mRNA
kodującego podjednostki NR2A i NR2B receptora NMDA. Uwzględniając fakt, iż w zakręcie

75

Dyskusja

zębatym indukcja LTP jest zależna od aktywacji receptorów NMDA, zwiększenie ilości
podjednostek NR2B może być kluczowe dla procesów plastyczności synaptycznej, gdyż
nasilona ekspresja tej podjednostki, powoduje zwiększenie przepływu jonów wapniowych
przez kanał receptora NMDA (Nair i wsp., 1998), poprawia zdolności uczenia się, wykazane
w testach behawioralnych oraz powoduje wzrost wielkości LTP (Wang i wsp., 2009).
Fosforylacja białek w szlakach wewnątrzkomórkowych ścieżek przekazywania
sygnału jest jednym z głównych mechanizmów, których wystąpienie jest konieczne
w procesach plastyczności synaptycznej. Aktywacja ścieżki sygnałowej kinaz MAPK reguluje
procesy plastyczności synaptycznej w mózgu poprzez modulację wzoru ekspresji genów.
Aktywacja kinaz MAPK poprzez procesy zarówno zależne jak i niezależne od cAMP/PKA,
prowadzące do aktywacji czynnika transkrypcyjnego CREB, pojawia się w hipokampie
podczas uczenia się, konsolidacji śladów pamięciowych oraz podczas indukcji LTP
(Cammarota i wsp., 2000, Davis i wsp., 2000, Schafe i wsp., 2000). Aktywacja opisanych
powyżej wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnałowych jest hamowana poprzez zablokowanie
receptorów NMDA, co sugeruje ze receptory NMDA są konieczne do tego, aby w komórkach
zostały zapoczątkowane procesy fosforylacji białek, a co za tym idzie, aby zostały
zainicjowane zmiany w synapsach (Cammarota i wsp., 2000).
Badania przeprowadzone na myszach, wykazały ze stres wymuszonego pływania
oraz stres unieruchomienia zwiększa aktywację kinaz MKK4 i JNK w hipokampie (Liu
i wsp., 2004). Ponadto, stres wymuszonego pływania powoduje również zwiększenie ilości
ufosforylowanych cząsteczek kinaz P-JNK (P-JNK1 i/lub P-JNK2/3) w hipokampie, a także
ilości ufosforylowanych kinaz MAPKKs, kinazy P-MEK1/2 i P-MKK4 (aktywatorów ścieżek
sygnałowych odpowiednio kinazy MAPK i JNK). Dodatkowych danych dostarczają badania
przeprowadzone na myszach z selektywnie włączonym receptorem ΔGR w wybranych
obszarach mózgu (Sarrazin i wsp., 2009). ΔGR jest transkrypcyjnie aktywną izoformą
receptora GR, zlokalizowaną w jądrze komórkowym, mogącą indukować transkrypcję genów
bez wcześniejszej aktywacji receptora poprzez przyłączenie glukokortykoidów. Selektywne
zwiększenie ekspresji ΔGR w neuronach glutaminianergicznych zakrętu zębatego hipokampa
prowadzi do zwiększenia ekspresji i nasilenia aktywności enzymatycznej ścieżki kinaz
MAPK, co skutkuje zwiększoną ekspresją czynnika transkrypcyjnego Egr-1 (zif/268). Ilość
mRNA dla Egr-1, ilość jego produktu oraz aktywność transkrypcyjna Egr-1 gwałtownie
wzrastają po aktywacji receptorów NMDA i indukcji LTP w zakręcie zębatym (Williams
i wsp., 2000). Oprócz tego, unieruchomienie, stres wymuszonego pływania oraz stres
związany z eksplorowaniem nowego środowiska prowadzą do aktywacji genów c-fos i/lub
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białek Fos w hipokampie (Figueiredo i wsp., 2002, Melia i wsp., 1994, Chandramohan i wsp.,
2007 i 2008). Opisywane zmiany są związane z aktywacją receptorów NMDA a także
receptorów glukokortykoidowych.
Stresory, oprócz nasilania ekspresji genów mogą także powodować osłabienie
transkrypcji

innych

genów,

kluczowych

w

procesach

plastyczności

synaptycznej.

Przykładowo, badania przeprowadzone na szczurach, przez Adzica i współpracowników
(2009) wykazały, że chroniczny stres izolacji (21 dni) powoduje zmniejszenie ekspresji genu
czynnika wzrostu pochodzenia mózgowego (ang. brain derived neurotrophic factor, BDNF).
Czynnik ten jest zaangażowany w procesy uczenia oraz plastyczności synaptycznej
w hipokampie. BDNF ułatwia indukcję E-LTP, jest także istotnym czynnikiem
uczestniczącym w utrzymaniu zmian wygenerowanych przez HSF, prawdopodobnie poprzez
aktywację synaps milczących. Dodatkowo, czynnik wzrostu pochodzenia mózgowego jest
konieczny, aby wytworzyć w hipokampie L-LTP. Potwierdzają to badania przeprowadzone na
myszach pozbawionych genu BDNF, u których wywołanie LTP nie było możliwe (Lu i wsp.,
2008).
Można więc przypuszczać, że zmiany w ekspresji genów, wywołane w komórkach
nerwowych poprzez działanie czynników stresowych, modulują plastyczność synaptyczną.
Zwiększona aktywność kinaz oraz nasilona ekspresja genów biorących udział w utrwalaniu
długotrwałych zmian w neuronach może ułatwiać indukcję LTP. Natomiast redukcja ekspresji
innych genów może być przyczyną osłabienia LTP. Prawdopodobnie efekt, jaki jest wynikiem
działania stresora, zależy od kompleksu zmian zachodzących w komórkach nerwowych oraz
od tego, czy po ekspozycji na niekorzystne czynniki, w neuronach będą dominowały procesy
ułatwiające bądź osłabiające indukcje LTP.
7.6. Znaczenie zmian w plastyczności synaptycznej dla procesów uczenia się i pamięci
Hipokamp jest strukturą odpowiedzialną za magazynowanie i odtwarzanie śladów
pamięciowych związanych z pamięcią przestrzenną. Tworzenie śladów pamięciowych
wymaga powstania długotrwałych zmian w połączeniach synaptycznych. Długotrwałe
wzmocnienie synaptyczne jest zjawiskiem selektywnym, asocjacyjnym, długotrwałym,
generowanym szybko i wzmacnianym przez powtarzanie stymulacji, co więcej, może być
indukowane w hipokampie, dlatego jest uważane za fenomen będący odpowiednikiem
zjawisk zachodzących podczas zapamiętywania (Martin i wsp., 2000, Lynch, 2004). Wielu
badaczy opisuje negatywny lub pozytywny wpływ czynników stresowych na LTP. Różnego
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rodzaju stresory upośledzają lub ułatwiają także formowanie pamięci przestrzennej. Na
przykład, doświadczenia przeprowadzone na szczurach poddanych sześciomiesięcznemu
stresowi socjalnemu (przenoszenie osobników do klatki z innymi osobnikami w sposób
nieprzewidywalny dla zwierzęcia), a następnie poddawanych testom w labiryncie wodnym
Morrisa, wykazały, że zastosowany stresor osłabia zdolności uczenia się (Bodnoff i wsp.,
1995). Stres również wpływa na wyniki uczenia się przeprowadzanego w teście labiryntu
promienistego. Diamond i współpracownicy (1996) wykazali, że umieszczenie zwierzęcia
w nowym, nieznanym dla niego środowisku, osłabia pamięć operacyjną. Przy czym
powtarzanie procedury stresu przez kolejne 20 dni sukcesywne zmniejszało ilości
popełnianych błędów w teście behawioralnym. Nishimura i współpracownicy (1999) opisali
w swoich badaniach, że stres chroniczny (przytrzymywanie szczura w wodzie 1 raz dziennie
przez 15 minut przez 12 tygodnie) także osłabia wyniki zwierząt w labiryncie radialnym.
Natomiast, jak wykazał Hölscher (1999), szczury nie poddawane procedurze handlingu uczą
się zadań w labiryncie wodnym Morrisa znacznie wolniej niż zwierzęta podawane
handlingowi.
Istnieje kilka doniesień literaturowych pokazujących, że efekt działania czynnika
stresowego zależy od kontekstu, w jakim został zastosowany. Stresor będący bezpośrednio
związany z zadaniem, którego zwierzę jest uczone w teście behawioralnym wykazuje
działanie ułatwiające konsolidację zdarzenia (De Kloet i wsp., 1999). Na przykład, zwierzęta
poddawane testom w labiryncie wodnym Morrisa z ukrytą platformą wykazują zwiększoną
ilość kortykosteronu w osoczu krwi (Oitzl i wsp., 2001, Martin i Morris, 2002), ilość
hormonu podnosi się do wyższego poziomu, gdy temperatura wody jest niższa (Sandi i wsp.,
1997).

Opisywany

wzrost

poziomu

kortykosteronu

jest

pozytywnie

skorelowany

z zapamiętywaniem przez zwierzę miejsca, gdzie znajduje się platforma w pierwszym dniu
treningu, co więcej, efekt ten utrzymuje się do 7 dni.
Ponadto, efekt działania stresora zależy od czasu, w jakim zadziałał w stosunku do
czasu przeprowadzania eksperymentu elektrofizjologicznego lub testów behawioralnych
wymagających uczenia się. Czynnik stresowy, na przykład wymuszone pływanie, nasila
długotrwałe wzmocnienie synaptyczne, gdy zostanie stosowane tuż przed lub tuż po indukcji
LTP (Korz i Frey, 2003, Wiegert i wsp., 2006). Natomiast, gdy stresor zostanie zastosowany
w dużym odstępie czasowym od sesji uczenia się zwierzęcia, powoduje efekt przeciwny.
Przykładowo, szczury poddawane iniekcjom kortykosteronu lub drażnieniu kończyn prądem
w 24 godziny po treningu w labiryncie wodnym Morrisa i 30 minut przed kolejną sesją
wykazywały gorsze wyniki w odszukiwaniu ukrytej platformy (De Quervain i wsp., 1998).
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8. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone eksperymenty wskazują, iż efekty działania stresu chronicznego,
w postaci osłabienia lub nasilenia LTP, bądź pozorny brak wpływu na LTP, są zależne od
liczby powtarzanych sesji unieruchomienia. Jednorazowe działanie stresora pozostaje bez
wpływu na długotrwałe wzmocnienie synaptyczne w zakręcie zębatym myszy, natomiast
3 sesje unieruchomienia osłabiają LTP. Zwiększenie liczby powtarzanych ekspozycji zwierząt
na stresor prowadzi do adaptacji organizmu do systematycznie pojawiającego się bodźca, co
zaobserwowano jako brak zmian w wielkości LTP po zastosowaniu 7 sesji unieruchomienia.
Po 14 sesjach unieruchomienia zarejestrowano nasilenie LTP i efekt ten utrzymywał się także
w skrawkach myszy poddawanych stresorowi 21 razy. Ponadto, stwierdzono nasilenie LTP
w skrawkach uzyskanych bezpośrednio po zastosowaniu pojedynczej sesji unieruchomienia.
Uzyskane wyniki pozwalają wysnuć wniosek, że wpływ unieruchomienia na
indukcję LTP nie jest skutkiem zmian w podstawowej transmisji synaptycznej oraz zmian
w uwalnianiu glutaminianu z zakończeń presynaptycznych wywołanych przez zastosowany
stresor.
Doświadczenia przeprowadzone na myszach, którym podawano antagonistów
receptorów mineralokortykoidowych bądź glukokortykoidowych wykazały, że efekt nasilenia
LTP jest zależny od aktywacji receptorów MR, podczas gdy efekt osłabienia badanego
zjawiska zależy od aktywacji receptorów GR. Natomiast zwiększenie LTP w doświadczeniach
przeprowadzanych bezpośrednio po zastosowaniu jednorazowej sesji unieruchomienia, jest
zależne zarówno od aktywacji receptorów GR jak i MR.
Osłabienie LTP po 3 sesjach unieruchomienia można powiązać ze zwiększonym
wydzielaniem kortykosteronu oraz ze zwiększoną ilością białka receptorów MR i GR
w hipokampie. Podobnie, z podwyższonym poziomem hormonu można połączyć nasilenie
LTP, zaobserwowane w skrawkach mózgu zwierząt preparowanych bezpośrednio po
zastosowaniu jednokrotnego unieruchomienia. Jednak mechanizmy opisywanych zmian
przypuszczalnie różnią się.
Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, iż pojedynczy niekorzystny
bodziec wywołujący reakcje stresową nasila LTP w zakręcie zębatym hipokampa myszy
prawdopodobnie poprzez uruchomienie pozagenomowych jak i genomowych procesów
związanych z aktywacją receptorów dla glukokortykoidów. Jednak zmiany te nie są
utrwalane, gdyż w 24 godziny po zadziałaniu pojedynczego stresora nie zaobserwowano
zmian w plastyczności synaptycznej. Natomiast, jeśli bodziec powtarza się systematycznie,
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początkowo wpływa negatywnie na plastyczność synaptyczną w zakręcie zębatym hipokampa
myszy, uniemożliwiając powstanie LTP. Jednak w miarę powtarzania się oddziaływania
stresora w komórkach ziarnistych zakrętu zębatego uruchamiane są procesy wywołujące
zmiany, na przykład zwiększenie ilości receptorów MR i GR, które w konsekwencji prowadzą
do przywrócenia homeostazy organizmu i adaptacji. Natomiast wielokrotna ekspozycja na ten
sam, powtarzający się stresor nasila LTP w zakręcie zębatym, prawdopodobnie na skutek
utrwalenia zmian zapoczątkowanych poprzez pierwsze etapy procesu przywracania
homeostazy organizmu.
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