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• W badaniach epidemiologicznych
wykazano, że zaburzenia
spowodowane używaniem
substancji psychoaktywnych (SUD)
i inne zaburzenia psychiczne
często współwystępują.
• Aktywacja układu stresu, włącznie
z osią podwzgórze-przysadka-nadnercza, stanowi przypuszczalne
podłoże patofizjologiczne SUD
i wielu zaburzeń psychicznych.
• W SUD i zaburzeniach
psychicznych stwierdzano zmiany
w zależnym od dopaminy układzie
nagrody.
• Wspólne podłoże patofizjologiczne
obu rodzajów zaburzeń mogą
stanowić ponadto różne
nieprawidłowości
neuroprzekaźnictwa synaptycznego
z udziałem glutaminianu, kwasu
γ-aminomasłowego, serotoniny
i noradrenaliny.

Streszczenie
W badaniach epidemiologicznych wykazano, że w praktyce klinicznej często obserwuje się
współwystępowanie zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych
(substance use disorders, SUD) i innych zaburzeń psychicznych. Jakie wspólne podłoże
neurobiologiczne mogą mieć te dwie pozornie różne grupy zaburzeń? Obecnie wysuwa się
kilka hipotez, które miałyby wyjaśnić dużą częstość współzachorowalności. Przewlekłe
używanie alkoholu i narkotyków może prowadzić do zmian neuroadaptacyjnych
w układach biologicznych odpowiedzialnych za zaburzenia psychiczne. Z drugiej strony
współwystępowanie zaburzeń psychicznych i SUD może odzwierciedlać fenotypowe ekspresje
częstych przedchorobowych zaburzeń neurobiologicznych. W SUD i wielu zaburzeniach
psychicznych obserwowano podobne zmiany w zależnym od dopaminy układzie nagrody
i dotyczące różnych układów neuroprzekaźnikowych, w tym glutaminianu, kwasu
γ-aminomasłowego, serotoniny i noradrenaliny. W patofizjologii zaburzeń psychicznych
i SUD brano pod uwagę również stres i przewlekły dystres z wtórną aktywacją osi
podwzgórze-przysadka-nadnercza i układu stresu. Lepsze poznanie wspólnych cech tych dwóch
grup zaburzeń powinno prowadzić do opracowywania skuteczniejszych metod leczenia
i swoistych strategii prewencyjnych.
Przegląd

Sondażowe badania epidemiologiczne
(National Comorbidity Survey, Epidemiologic Catchment Area Study i National Epidemiological Survey on Alcohol and Related
Conditions, NESARC) zwracały uwagę na
częste współwystępowanie zaburzeń psychicznych i zaburzeń spowodowanych używaniem
substancji psychoaktywnych (SUD) w środowiskowych grupach dorosłych. W najnowszym i największym (n >43 000) z przeprowadzonych do tej pory badań dotyczących
współzachorowalności, NESARC, stwierdzono silne zależności między uzależnieniem
od alkoholu i innymi SUD oraz zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami osobowości.1 Jak pokazano na rycinie 12, statystycznie istotne dodatnie korelacje

stwierdzono między zaburzeniami spowodowanymi używaniem prawie wszystkich substancji a zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi.3
Jednym z kluczowych problemów związanych ze współzachorowalnością jest znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytanie
o zależności etiologiczne między używaniem substancji psychoaktywnych a innymi
zaburzeniami psychicznymi. Ponieważ objawy ostrego zatrucia i odstawienia nadużywanych substancji mogą naśladować objawy zaburzeń psychicznych, nakładanie się
objawów może utrudniać postawienie właściwego rozpoznania. Duża współzachorowalność opisywana w badaniach epidemiologicznych może częściowo być spowodowana
nakładaniem się objawów, ponieważ ten ro-
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Coraz więcej dowodów przemawia za tym,
że w SUD i wielu innych zaburzeniach psychicznych zaangażowane są wspólne szlaki
neurobiologiczne. Na tej podstawie można
wysunąć pewne hipotezy neurobiologiczne.
Zgodnie z pierwszą z nich SUD i inne zaburzenia psychiczne stanowią różne ekspresje objawowe podobnych wyjściowych nieprawidłowości neurobiologicznych. Według drugiej
wielokrotne używanie narkotyków prowadzi
do zmian biologicznych (neuroadaptacyjnych)
w układach pośredniczących w powstawaniu
zaburzeń psychicznych.4 Coraz więcej uwagi
skupia się na znaczeniu stresu w powstawaniu/nawrotach SUD i innych zaburzeń psychicznych. Na rycinie 2 przedstawiono schematycznie zależności neurobiologiczne
między przewlekłym stresem, SUD a współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi.5
Chociaż zgodnie z tym modelem przewlekły
stres jest konstruktem pomostowym, różne
czynniki genetyczne i środowiskowe przyczyniają się do rozwoju przewlekłego stresu
i zmian neurobiologicznych.
Czynnik uwalniający kortykotropinę
(corticotrophin releasing factor, CRF), jeden
z najważniejszych hormonów zaangażowanych w reakcję na stres, był brany pod uwagę zarówno w patofizjologii zaburzeń psychicznych, jak i SUD.6,7 Badania na
zwierzętach sugerują, że CRF i szlaki noradrenergiczne są zaangażowane w generowanie powtarzających się indukowanych stresem zachowań ukierunkowanych na poszukiwanie
narkotyków. 8 Na modelach zwierzęcych wykazano wzmacnianie aktywności dopaminergicznej w obwodzie nagrody w układzie mezolimbicznym przez aktywację obwodu CRF.
Na zwierzęcych modelach stresu na wczesnym
etapie życia i przewlekłego stresu wykazano
powstawanie długotrwałych zmian w reakcji
na stres, które mogą zmieniać wrażliwość układu dopaminergicznego na stres i zwiększać podatność na używanie i nadużywanie substancji
psychoaktywnych.9 Może to stanowić neurowww.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

Większe rozpowszechnienie nadużywania substancji psychoaktywnych
i uzależnienia od nich u osób cierpiących na zaburzenia nastroju
i zaburzenia lękowe
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Rycina 1
nakładające się zaburzenia: wspólna podatność2
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dzaj badań nie jest ukierunkowany na rozróżnianie zaburzeń spowodowanych używaniem
substancji psychoaktywnych i niezależnych
zaburzeń psychicznych. W ośrodkach terapeutycznych osoby z ostrymi objawami odstawiennymi często skarżą się na objawy lękowe lub depresyjne, które mogą być
wywoływane używaniem substancji psychoaktywnych i ustąpią wraz z utrzymywaniem
abstynencji. Mimo tego zastrzeżenia nawet
tradycyjne dane szacunkowe sugerują, że
współzachorowalność między zaburzeniami
psychicznymi i SUD jest większa, niż gdyby
była powodowana jedynie przypadkową koincydencją.
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A: Osoby bez zaburzeń psychicznych; B: Duża depresja; C: Nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu;
D: Zaburzenie stresowe pourazowe; E: Nadużywanie lub uzależnienie od narkotyków;
F: Zaburzenie afektywne dwubiegunowe
Ponieważ zaburzenia nastroju zwiększają podatność na nadużywanie narkotyków i uzależnienie od nich,
rozpoznawanie i leczenie zaburzeń nastroju może zmniejszać ryzyko nadużywania narkotyków w przyszłości.
Ponieważ może występować także odwrotna zależność, rozpoznawanie i leczenie zaburzeń spowodowanych
używaniem narkotyków może zmniejszać ryzyko rozwoju innych zaburzeń psychicznych, a, jeżeli już wystąpią,
zmniejszać ich nasilenie lub czynić je podatniejszymi na skuteczne leczenie. W końcu, w Stanach Zjednoczonych
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym dużą depresją, uzależnieniem od alkoholu, PTSD, schizofrenią
i zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi wypala ponad 40% z ogólnej liczby wypalanych papierosów.
Palenie tytoniu przez osoby z zaburzeniami psychicznymi w ogromnym stopniu przyczynia się do większej
chorobowości i umieralności w tej grupie.
Comorbidity: Addiction and Other Mental Illnesses. Research Report Series. US Department of Health and
Human Services. National Institute of Health. National Institute on Drug Abuse. Grudzień 2008. nH publication 085771. Opublikowano za zgodą National Institute on Drug Abuse. Prawa autorskie 2008 rok.
Hartwell K. J., Tolliver B. K., Brady K. T. Primary Psychiatry, Vol. 16, No 8, 2009.
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biologiczne podłoże dobrze potwierdzonej
zależności między niekorzystnymi wydarzeniami we wczesnym okresie życia a rozwojem
SUD u nastolatków i dorosłych (ryc. 2).5
Chociaż powszechnie wiadomo, że neuroprzekaźnictwo dopaminergiczne odgrywa
ważną rolę w kształtowaniu nagradzających
właściwości nadużywanych substancji, coraz
więcej danych przemawia za tym, że u pod-

staw długotrwałych zmian związanych z przewlekłym używaniem substancji psychoaktywnych mogą leżeć zmiany neuroadaptacyjne
w układzie glutaminergicznym. Glutaminian
pełni ważną funkcję w plastyczności synaptycznej i uczeniu się z wykorzystywaniem
skojarzeń.10 W badaniach na zwierzętach wykazano, że uwalnianie glutaminianu z zakończeń neuronalnych w korze przedczołowej

warunkuje jednocześnie stres i generowanie
zachowań ukierunkowanych na ponowne
użycie kokainy.11 Wysuwano hipotezę, że
adaptacja komórkowa w zakończeniach glutaminergicznych w jądrze dwuznacznym
(nucleus accumbens) może sprzyjać szukaniu
narkotyku przez zmniejszanie wartości naturalnych nagród, ograniczając tym samym poznawcze możliwości wyboru alternatywnych

Rycina 2
Schematyczny model przewlekłego dystresu oraz podtrzymywania objawów psychicznych i używania substancji
przez osoby ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi5
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Różne genetyczne i środowiskowe czynniki podatności przyczyniają się do powstawania dystresu psychicznego/emocjonalnego (A) i nadużywania substancji psychoaktywnych (B). Przewlekły dystres jest częstym konstruktem leżącym u podstaw uciążliwych objawów psychicznych związanych z określonymi zaburzeniami psychicznymi. Zwiększający się dystres prowadzi do nasilenia zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. W stanach przewlekłego dystresu dochodzi do wyboru dezadaptacyjnych strategii, np. używania narkotyków, w celu osiągnięcia pożądanych celów lub przywrócenia homeostazy. Wybór mechanizmów dezadaptacyjnych reakcji wiąże
się ze zmianami w różnych układach neuroprzekaźnikowych (w tym czynnika uwalniającego kortykotropinę i osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej), większym nasileniem indukowanego stresem głodu danej substancji, słabymi umiejętnościami adaptacyjnego radzenia sobie, co stanowi odzwierciedlenie neuroadaptacyjnych zmian stresowych i w układzie nagrody (C). Ten mechanizm przyczynia się do eskalacji używania substancji, prowadząc do przewlekłego jej przyjmowania i uzależnienia, wzmacniania aktywowanego tą drogą układu nagrody, czego następstwem są większe zmiany w układzie stresu i nagrody. Zmiany te wzmacniają chroniczny dystres i podatność
na wielokrotne ekspozycje na stres, nasilając w ten sposób cykl dystres – używanie substancji u osób ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi.
Brady K. T., Sinha R. Co-occuring mental and substance use disorders: the neurobiological effects of chronic stress. Am J Psychiatry. 2005; 162 (8): 1483-1493. Przedruk
za zgodą Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prawa autorskie 2005.
HPA – oś podwzgórze-przysadka-nadnercza
Hartwell K. J., Tolliver B. K., Brady K. T. Primary Psychiatry, Vol. 16, No 8, 2009.
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zachowań i wzmacniając reakcję na bodźce
związane z użyciem narkotyku.12 Ostatnio
trwają badania nad wykorzystywaniem w leczeniu uzależnień leków zmieniających neuroprzekaźnictwo glutaminergiczne.
Ważne, aby zauważyć, że różne nadużywane substancje wywierają bardzo różne
działania w układach neurobiologicznych.
Kokaina i amfetaminy wywierają efekt pobudzający w układach katecholaminergicznych.
Opioidowe leki przeciwbólowe działają przez
różne receptory dla opioidów, a nikotyna działa przez swoiste receptory nikotynowe
rozproszone w ośrodkowym i obwodowym
układzie nerwowym. Układy kwasu γ-aminomasłowego (GABA-ergiczny) i glutaminergiczny odgrywają szczególnie ważną rolę
w ostrych zatruciach i odstawieniu alkoholu
i benzodiazepin. Oczywiście objawy ostrego
zatrucia i odstawienia są różne dla każdej
z tych substancji. Również zależności między przyjmowaniem substancji a zaburzeniami psychicznymi różnią się dla różnych substancji i różnych zaburzeń. Wydaje się
jednak, że są pewne wspólne szlaki neurobiologiczne mające znaczenie w przypadku
nadużywania różnych substancji. Przypuszcza się, że aktywność dopaminy w jądrze
dwuznacznym ma znaczenie we wzmacnianiu nadużywania prawie wszystkich substancji. Co więcej, wiele nadużywanych substancji aktywuje oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (hypothalamic-pituitary-adrenal,
HPA) w okresie używania/nadużywania. Dobrze udokumentowane są również zmiany
w układzie CRF/HPA i układach noradrenergicznych.13
Następne rozdziały koncentrują się na poważnych zaburzeniach psychicznych lub grupach zaburzeń (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe i schizofrenia). Wraz z gwałtownym
rozwojem postępu technicznego w naukach
dotyczących układu nerwowego napływają informacje z dziedziny biologii molekularnej dotyczące układów neuroprzekaźnikowych i obwodów neuronalnych zaangażowanych we
wzajemne zależności między zaburzeniami
psychicznymi a SUD. Szczególnie czynnie
prowadzone są badania omawiające mechanistyczne zależności między zaburzeniami.

Zaburzenialękowe

Zaburzenia lękowe należą do najczęstszych zaburzeń psychicznych w Stanach
Zjednoczonych. W badaniu NESARC
17,7% uczestników z SUD w ciągu ostatnich 12 miesięcy spełniało również kryteria
zaburzenia lękowego. Wśród osób cierpiących na jakiekolwiek zaburzenie lękowe
w ciągu ostatnich 12 miesięcy u 15% występowało co najmniej jedno zaburzenie z grupy SUD.14 Zależność między zaburzeniami
lękowymi a zaburzeniami spowodowanymi
www.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

używaniem substancji psychoaktywnych
(OR 2,8) była silniejsza niż zależność między zaburzeniami lękowymi a zaburzeniami
związanymi z używaniem alkoholu (OR 1,7).
Zależności między używaniem substancji
psychoaktywnych a poszczególnymi zaburzeniami lękowymi były właściwie zawsze
dodatnie (p <0,05).
Postulowano udział wielu układów w neurobiologicznym podłożu zaburzeń lękowych.
Badania na zwierzętach i z udziałem ludzi sugerują, że w powstawaniu lęku i strachu
uczestniczą ciało migdałowate i kora przedczołowa. W różnych zaburzeniach lękowych
obserwowano zwiększoną aktywność ciała
migdałowatego w reakcji na bodźce lękowe.15
Ciało migdałowate jest również elementem
mezolimbicznego układu nagrody uczestniczącego w powstawaniu efektu nagrody
po użyciu substancji psychoaktywnych.16 Badania na zwierzętach sugerują, że lękotwórczy efekt substancji o działaniu dopaminergicznym wynika ze wzmocnienia działania
dopaminy w ciele migdałowatym.17 Za pomocą czynnościowego rezonansu magnetycznego (functional magnetic resonance imaging, fMRI) u osób przetwarzających
percepcyjnie wizerunki zagniewanych lub
przestraszonych twarzy stwierdzono, że dekstroamfetamina nasilała reakcję ciała migdałowatego.18
Badanie neurochemicznych substratów lęku utrudnia częste nakładanie się różnych
objawów i współwystępowanie innych zaburzeń psychicznych. Pozytronowa tomografia
emisyjna i komputerowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu wskazywały na
udział w neurobiologicznym podłożu zaburzeń lękowych GABA, glutaminianu, serotoniny, neuroprzekaźników adrenergicznych,
dopaminy, CRF i różnych neuropeptydów
(substancji P, neuropeptydu Y, galaniny, oreksyny, oksytocyny).19,20 Postulowano znaczenie
wielu z tych układów neuroprzekaźnikowych
także w SUD. Lęk jest częstym objawem
w przebiegu odstawienia substancji. Ostatnie
badania wykazały, że układ GABA-ergiczny,
serotoninergiczny i układ stresu modulują lęk
związany z alkoholowymi objawami odstawiennymi.21 Receptory GABA-ergiczne będące punktem uchwytu działania benzodiazepin są szeroko rozpowszechnione w całym
mózgu, a szczególnie koncentrują się w obszarach mających przypuszczalnie znaczenie
w powstawaniu lęku, w tym w przyśrodkowej korze przedczołowej (medial prefrontal
cortex, PFC), ciele migdałowatym i hipokampie.22 W zaburzeniu lękowym z napadami paniki stwierdzono ogólne zmniejszenie wiązania GABA, z miejscowym zmniejszeniem
wiązania w rejonach uznawanych za podstawowe w ośrodkowym powstawaniu lęku (prawa kora oczodołowo-czołowa i prawa wyspa).23
U osób z zaburzeniem stresowym pourazo-

wym (posttraumatic stress disorder, PTSD)
stwierdzono również zmniejszone wiązanie
receptora benzodiazepinowego w przyśrodkowej PFC.24 Benzodiazepiny, często stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych, modulują aktywność GABA-ergiczną w ciele
migdałowatym i strukturach limbicznych.
W przeprowadzonym ostatnio badaniu25 lorazepam istotnie zmniejszał zależną od stężenia tlenu we krwi aktywację ciała migdałowatego i wyspy w fMRI podczas wykonywania
zadań wymagających oceny emocji na wizerunkach twarzy. Przewlekła dysregulacja
w układzie GABA-ergicznym prawdopodobnie ma znaczenie w patologii zaburzeń lękowych i przypuszczano, że ma znaczenie w patofizjologii SUD.
W patofizjologii zaburzeń lękowych
i SUD znaczenie mają również układy noradrenergiczne. Stres wybiórczo zwiększa aktywność noradrenaliny w miejscu sinawym,
korze mózgu i obszarach limbicznych podwzgórza, hipokampa i ciała migdałowatego.26
Niektóre objawy zaburzeń lękowych, takie
jak bezsenność, nadmierna pobudliwość, napady lęku i nadmierne wzbudzenie układu
autonomicznego, odzwierciedlają wzmożoną
aktywność noradrenergiczną. Opioidy, alkohol i benzodiazepiny obniżają aktywność
noradrenergiczną i wtórne żarzenie miejsca
sinawego, co prawdopodobnie jest odpowiedzialne za relacjonowane ustąpienie nadmiernego pobudzenia i natrętnych wspomnień
podczas stosowania tych środków.27
W części zaburzeń lękowych, szczególnie
w PTSD, znaczenie mogą mieć zaburzenia
osi HPA. PTSD było związane ze zwiększeniem stężenia CRF w płynie mózgowo-rdzeniowym, małym 24-godzinnym wydzielaniem
kortyzolu i nadmierną supresją wydzielania
kortyzolu w teście hamowania niewielką dawką deksametazonu.20 Jednym z modeli tłumaczących zaburzenia HPA w PTSD było nasilenie ujemnego sprzężenia zwrotnego
hamującego wydzielanie kortyzolu przez
przysadkę.28 Dowody na zmiany w HPA
i zwiększenie CRF w lęku klinicznym doprowadziły do badań nad antagonistami receptora CRF-1.20 Ta grupa leków zmniejsza również używanie substancji psychoaktywnych
na zwierzęcych modelach nawrotów.8
Badania nad znaczeniem stresów we
wczesnym okresie życia u naczelnych29 wykazały zwiększoną aktywność glutaminergiczną w regionach mózgu związanych ze
strachem i lękiem, co sugerowało dysfunkcję
układu glutaminergicznego. U nieleczonych
farmakologicznie chorych z fobią społeczną
stwierdzano zwiększone stężenie glutaminianu (w stosunku do kreatyny) w przedniej części zakrętu obręczy w porównaniu ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej, zaś
nasilenie objawów było związane ze stężeniem glutaminianu/kreatyny.30 W zaburzeniu
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lękowym uogólnionym inhibitor uwalniania
glutaminianu, riluzol, powodował zmniejszenie objawów lękowych.31 Dysfunkcja modulowanego przez glutaminian neuroprzekaźnictwa z PFC do jądra dwuznacznego jest
przypuszczalnym szlakiem patofizjologicznym w uzależnieniach i kompulsywnym poszukiwaniu substancji.12

Zaburzeniaafektywne

Niestabilność nastroju i depresja należą
do najczęstszych zaburzeń psychicznych
u osób z SUD. Na podstawie danych z National Comorbidity Study ustalono, że iloraz szans (odds ratio, OD) dla względnego
ryzyka współwystępowania SUD z jakimkolwiek zaburzeniem afektywnym wynosił 2,3,
dla dużej depresji (major depressive disorder, MDD) – 2,7, a dla zaburzeń dwubiegunowych – 9,2.32 Zaburzenia dwubiegunowe
były najczęstszym zaburzeniem osi I współwystępującym z SUD.
Zaburzenia afektywne i SUD mają wiele
wspólnych cech klinicznych, a ich objawy
w dużym stopniu się nakładają. W ostrych
i przewlekłych stanach odstawienia nadużywanych substancji często są opisywane objawy depresyjne. Takie objawy jak drażliwość,
trudności ze snem, lęk, zaburzenia uwagi/koncentracji występują w przebiegu przedłużających się zespołów odstawiennych, jak
również jako element zaburzeń dwubiegunowych i depresji. Stany ostrych zatruć kokainą
i innymi substancjami pobudzającymi mogą naśladować manię i hipomanię, obejmując takie wspólne objawy, jak nastawienia
wielkościowe, zmniejszenie potrzeby snu
i nastawienia paranoiczne. Podobnie jak
w przypadku lęku podobieństwa neurobiologiczne między zaburzeniami afektywnymi
a SUD prawdopodobnie przyczyniają się
do nakładania się objawów i dużej współzachorowalności.4 Istotne dane wskazują na
związek zaburzeń dotyczących zewnątrzpodwzgórzowego CRF i osi HPA; 7 zmian
w układzie katecholamin, serotoniny, GABA
i glutaminergicznym z zaburzeniami depresyjnymi.33 Zmiany neuroadaptacyjne wynikające z przewlekłego stosowania substancji
psychoaktywnych są związane ze zmianami
w tych układach neuroprzekaźnikowych,
szczególnie w ostrych zespołach abstynencyjnych.4 Istnieje dodatnia korelacja między reakcją CRF-HPA w ostrym zespole abstynencyjnym a występującym w jego przebiegu
dyskomfortem i objawami depresji.34,35 Gromadzi się również coraz więcej dowodów
wskazujących na to, że zmiany osi HPA związane z przewlekłym przyjmowaniem substancji psychoaktywnych mogą się przyczyniać
do odczuwania głodu tych substancji i nawrotów SUD.6 Badania5,36 dotyczące zachowujących abstynencję osób palących tytoń,
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uzależnionych od alkoholu i uzależnionych
od wielu substancji wykazały, że badana z zachowaniem warunków ślepej próby reakcja
na hormon adrenokortykotropowy lub kortyzol wywoływana przez różne bodźce jest
związana z używaniem narkotyków lub alkoholu w okresie, w którym prowadzono obserwację, co przemawia za istotną zależnością
między zmianami osi HPA a nawrotami.
Ostatnie wyniki badań neuroobrazowych
przemawiają za tym, że w SUD i zaburzeniach depresyjnych występują podobne
zmiany w mózgowych obwodach czołowo-limbicznych. U pacjentów z SUD opisywano zmniejszenie metabolizmu w okolicach
czołowych i zmniejszenie aktywności
w przedniej części zakrętu obręczy.37 U osób
uzależnionych od kokainy i alkoholu obserwowano istotne zmniejszenie gęstości receptorów dopaminowych typu 2, szczególnie
w rejonach czołowo-prążkowiowych.37
Zmniejszenie metabolizmu w obwodzie czołowo-limbicznym i przedniej części zakrętu
obręczy (anterior cingulate, AC) obserwowano także w zaburzeniach depresyjnych.38 Wiadomo także, że nadmierna aktywność ciała
migdałowatego jest związana z MDD,38 a badania39,40 osób z SUD wykazały, że aktywność
ciała migdałowatego jest związana z indukowanym bodźcami odczuwaniem głodu narkotyku. W stanie dystresu u osób uzależnionych od kokainy obserwuje się zmniejszenie
aktywności okolic czołowych, takich jak
przyśrodkowa PFC i AC, podobnie jak w stanach związanych z obniżonym nastrojem
w przebiegu zaburzeń depresyjnych.41
Uderzający jest duży odsetek współwystępowania SUD i zaburzeń dwubiegunowych.
Prawie 50% chorych spełniających kryteria
zaburzeń dwubiegunowych cierpi na zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu,
co powoduje, że neurobiologiczne podobieństwa między uzależnieniem od alkoholu a zaburzeniami dwubiegunowymi budzą szczególne zainteresowanie.42 Przybywa dowodów
sugerujących, że w obu zaburzeniach istotna jest dysregulacja neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego. Przewlekła ekspozycja na
etanol jest związana z regulacją w górę receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA)
u zwierząt, a także w badanej pośmiertnie
tkance mózgowej osób uzależnionych od alkoholu.43 Uzależnieni od alkoholu pacjenci
we wczesnej fazie abstynencji opisują silniejsze nagradzające działanie po zastosowaniu
antagonisty NMDA, ketaminy, w porównaniu ze zdrowymi osobami z grupy kontrolnej.44 Powtarzające się cykle zatrucia-odstawienia u osób przewlekle przyjmujących
etanol prowadzą do podwyższenia stężenia
zewnątrzkomórkowego glutaminianu w wielu regionach mózgu, narastającego z czasem.45 Przewlekle używany etanol powoduje
regulację w górę receptorów glutaminergicz-

nych kwasu alfa-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-izoksazolopropionowego (AMPA). Ta
zmiana adaptacyjna może szczególnie wpływać na występowanie nawrotów, ponieważ
projekcje glutaminergiczne z ciała migdałowatego i kory przedczołowej do jądra dwuznacznego mają podstawowe znaczenie w ponownym rozpoczynaniu przyjmowania
substancji indukowanym stresem lub narkotykami.46 Zgodnie z tym antagoniści AMPA
zapobiegają nawrotowi zachowań zmierzających do napicia się alkoholu przez osoby
uzależnione.47
Z danych przedklinicznych i badań neuroobrazowych zaczęło wynikać, że neuroprzekaźnictwo glutaminergiczne może mieć
znaczenie w zaburzeniach dwubiegunowych.48 Za pomocą spektroskopowego rezonansu magnetycznego wykazano zwiększenie
stężenia glutaminianu w mózgu we wszystkich fazach zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.49 Leczenie litem prowadzi do zniwelowania wyjściowego zwiększenia stężenia
glutaminianu u chorych z zaburzeniami
dwubiegunowymi,50 co jest zgodne z danymi
z badań przedklinicznych, według których
przewlekłe, ale nie doraźne, stosowanie litu
powoduje regulację w górę i stabilizację wychwytu zwrotnego glutaminianu.51 Badania
neuroobrazowe mimo komplikujących różnic zależnych od aktualnego nastroju, historii leczenia i czasu trwania choroby wykazały jednakowe zaburzenia z obwodach
czołowo-prążkowiowych i czołowo-limbicznych u osób z zaburzeniami afektywnymi
dwubiegunowymi48 i związanymi ze stosowaniem alkoholu.52 U osób uzależnionych
od alkoholu54 i chorych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi55,56 opisywano
na przykład zmniejszenie objętości substancji
szarej w niektórych obszarach PFC dających
projekcje zstępujących włókien glutaminergicznych do układu limbicznego i innych
struktur podkorowych. Sugerowano, że za
wzmożoną impulsywność obserwowaną
w uzależnieniach12 i zaburzeniach dwubiegunowych57 odpowiedzialna jest utrata hamującego napięcia kory okolicy czołowej podczas planowania i podejmowania decyzji.
Uzyskane wyniki sugerują, że wspólnym szlakiem w patogenezie zaburzeń dwubiegunowych i uzależnienia od alkoholu może być
zaburzenie pełniącego funkcję kontrolną hamowania występujące naprzemiennie ze stanami wzmożonej pobudliwości rejonów
podkorowych związanymi ze zmianami neuroprzekaźnictwa glutaminergicznego.

Schizofrenia

Około 50% chorych na schizofrenię używa alkoholu lub nielegalnych substancji.42
Do najczęściej nadużywanych substancji należy alkohol, na drugim miejscu są kanabipodyplomie.pl/psychiatriapodyplomie
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nole, a na trzecim kokaina. Współwystępowanie schizofrenii i SUD jest związane z wieloma negatywnymi następstwami, w tym
większą częstością gwałtownych zachowań,
pobytów w więzieniu, braku współpracy w leczeniu farmakologicznym, nawrotów psychozy, hospitalizacji i niekorzystnych następstw
zdrowotnych.58
Zgodnie z hipotezą samoleczenia chorzy
na schizofrenię mogą przyjmować określone
substancje w celu zmniejszenia nasilenia objawów negatywnych, takich jak apatia i wycofanie społeczne, lub aby zniwelować nieprzyjemne działania niepożądane leków
przeciwpsychotycznych.59 Chociaż czynniki
te prawdopodobnie mają znaczenie, na podstawie przeprowadzonych ostatnio badań60
wysuwa się alternatywną teorię, zgodnie
z którą zmiany patofizjologiczne stanowiące
podłoże schizofrenii wpływają na obwód nagrody w mózgu, zwiększając podatność
na uzależnienia. W niektórych badaniach61
wykazano, że obszary mózgu uważane
za dysfunkcjonalne w schizofrenii są również
elementem zależnego od dopaminy układu
nagrody. Chorzy na schizofrenię przejawiają
dysfunkcje w procesie przetwarzania nagród
i kar podobne do obserwowanych u pacjentów z SUD. W porównaniu ze zdrową grupą kontrolną osoby te przeceniają na przykład natychmiastowe nagrody i nie doceniają
odległych kar. W tym modelu dysfunkcji
układu nagrody, stosowanie substancji może łagodzić deficyty w układzie nagrody, pozwalając chorym na schizofrenię na doświadczanie bardziej zbliżonych do normy
wzmocnień dzięki zwiększeniu wykrywania
sygnałów neuronalnych przekazywanych
za pośrednictwem dopaminy. Przyczynia się
to do tego, że podatność na SUD jest nieodłącznym aspektem neurobiologii schizofrenii.60 W neurorozwojowych zwierzęcych
modelach schizofrenii wykazano, że zwiększona podatność na uzależnienia może być
związana z dysfunkcją układu glutaminergicznego – napływu bodźców z kory czołowej
do hipokampa i jądra dwuznacznego.62,63 Wynikające z tego zaburzenia integracji w układzie dopaminergicznym i glutaminergicznym
również mogą przyczyniać się do zwiększenia reakcji na nadużywane substancje.
Wyniki niedawnych badań neuroobrazowych potwierdzają ten model. Porównywanie
obrazów MRI u chorych na schizofrenię z towarzyszącym uzależnieniem od alkoholu lub
bez niego, tylko z uzależnieniem od alkoholu i z odpowiednio dobranej grupy kontrolnej wykazało deficyty w obrębie substancji
szarej we wszystkich grupach chorych, przy
czym największe deficyty obserwowano
u osób ze współwystępowaniem schizofrenii
i uzależnienia od alkoholu.64 Chociaż w grupie chorych na schizofrenię jednocześnie
uzależnionych od alkoholu spożycie alkohowww.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

lu w ciągu całego życia było pięciokrotnie
mniejsze niż w grupie osób z samym uzależnieniem od niego, badanie MRI wykazało
w pełni szkodliwe działanie alkoholu, sugerując interaktywny wpływ alkoholizmu i schizofrenii.
W przybliżeniu 60-90% pacjentów przewlekle chorujących na schizofrenię jest jednocześnie uzależnionych od nikotyny.65 Nikotyna wpływa na układ mezolimbiczny,
neuronalne obwody dopaminergiczne i glutaminergiczne mające znaczenie w schizofrenii.
W badaniu prospektywnym66 z udziałem ponad 14 000 nastolatków stwierdzono, że osoby, które na początku badania wypalały ponad pół paczki papierosów w ciągu doby,
charakteryzowało większe ryzyko hospitalizacji z powodu schizofrenii w okresie obserwacji. Palenie tytoniu przez podatne na schizofrenię osoby w okresie dojrzewania może być
spowodowane dążeniem do samoleczenia
objawów przedchorobowych i może wynikać
z zaburzeń przekaźnictwa nikotynowego
w schizofrenii. Przeciwnie, przewlekła stymulacja mezolimbicznych szlaków dopaminergicznych może przyczyniać się do rozwoju schizofrenii. Podawanie nikotyny
zmniejsza nasilenie niektórych zaburzeń
związanych ze schizofrenią, w tym dysfunkcji
ciągłości wodzenia gałkami ocznymi67 i deficytów w hamującym bramkowaniu wywołanej P-50 reakcji na powtarzające się bodźce
słuchowe.68 U palących tytoń chorych
na schizofrenię lub u palących tytoń osób
niecierpiących na schizofrenię stwierdzano
deficyty wzrokowo-przestrzennej pamięci
operacyjnej.69 Po dłuższym okresie powstrzymywania się od palenia tytoniu chorzy
na schizofrenię wykazywali dalsze pogorszenie pamięci wzrokowo-przestrzennej, natomiast u badanych bez schizofrenii następowała poprawa.

Podsumowanie

Charakter zależności między zaburzeniami psychicznymi a SUD jest złożony i wieloczynnikowy. Neurobiologiczne podłoże
patofizjologiczne zaburzeń psychicznych
i SUD jest w dużym stopniu wspólne. Zmiany neuroadaptacyjne w mózgu i układzie nagrody związane z przewlekłym stresem mogą
predysponować do zaburzeń psychicznych
SUD lub obu rodzajów zaburzeń albo uwidaczniać podatność na nie. Pojawiające się
dowody dotyczące zaburzeń funkcji glutaminergicznej w zaburzeniach dwubiegunowych, schizofrenii i innych zaburzeniach
psychicznych mogą odpowiadać za podatność na rozwój SUD. Dowody dotyczące negatywnych stanów emocjonalnych i zależnego od stresu poszukiwania/głodu zapewniają
dodatkowy wgląd w związek między niekorzystnymi stanami emocjonalnymi a używa-

niem substancji psychoaktywnych przez osoby z SUD.
Chociaż ten artykuł koncentrował się
na neurobiologicznych zależnościach między
zaburzeniami psychicznymi a SUD, ważne
jest, aby zauważyć, że to tylko jeden aspekt
złożonego problemu. Dalsze wyjaśnianie nakładania się zmian w obwodach neuronalnych i mechanicznych zależności stanie się
podstawą opracowywania strategii leczenia
i zapobiegania. Lepsze zrozumienie współwystępowania zaburzeń okaże się przydatne tylko wtedy, jeżeli dostępny będzie system terapeutyczny, w którym można wykorzystać
uzyskane wyniki. Oczywiście potrzebna będzie zmiana polityki społecznej w celu zmaksymalizowania korzyści z odkryć neurobiologicznych, tak aby wyniki te mogły być
wykorzystane w celu poprawy jakości życia
osób cierpiących jednocześnie na obydwa zaburzenia.
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