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miliony cytacji literatury biomedycznej
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b) opis założeń i metodologii badania
Uzależnienia lekowe stanowią istotny problem medyczny związany z destruktywną naturą
tego zjawiska. Długotrwałe przyjmowanie substancji uzależniających wiedzie do
nieprzepartej chęci ich pozyskiwania i przyjmowania oraz do utraty kontroli nad
zachowaniem. Owa utrata kontroli nad zachowaniem stanowi także objaw osiowy zachowań
hazardowych: według Potenza (2008), przez hazard należy rozumieć ryzykowanie utraty
czegoś istotnego, w nadziei na uzyskanie czegoś o większej wartości.
Niektórzy hazardziści wykazują patologiczną formę zachowania (hazard patologiczny),
polegający na niekontrolowanym zachowaniu hazardowym co wiedzie do dewastujących
psychologicznie i ekonomicznie konsekwencji: utraty pracy, bankructwa, zniszczenia więzi
rodzinnych i społecznych itp. (Lesieur and Rosenthal 1991; Griffiths 1996). Patologiczny
hazard został ostatnio (DSM-5) zakwalifikowany do uzależnień behawioralnych z powodu
funkcjonalnych podobieństw do uzależnień narkotykowych, takich jak niepohamowane
pożądanie, odstawienie i tolerancja (van Holst et al. 2010; Potenza 2009). W obu rodzajach
uzależnień biorą udział podobne systemy neuroprzekaźnikowe: serotonina, opioidy i
glutaminian: dotyczy to narkotyków (Volkow and Skolnick 2012) i hazardu (Clark 2010);
przeglądówka Grant et al. (2010b).
Obecnie stosowana farmakoterapia uzależnień narkotykowych jest niesatysfakcjonująca
(Volkow and Skolnick 2012), jednak do leczenia patologicznego hazardu jak dotąd nie
zaproponowano jakiegokolwiek podejścia farmakologicznego. Wynika to po części z braku
modelu do badania hazardu u zwierząt. Niedawno Winstanley et al. (2011) zaproponowali
model szczurzego jednorękiego bandyty (Cocker and Winstanley 2015) do badania reakcji
“prawie wygranej” (ang. „near miss”. W modelu „jednorękiego bandyty” bada się reakcję
szczurów na serię zaświecania 3 lampek. Zapalenie wszystkich 3 lampek jest sygnałem
pewnej wygranej, zapalenie dwóch z trzech lampek „prawie wygranej” a jednej lampki lub
żadnej – pewnej przegranej. Pod koniec każdej prezentacji wzoru zaświecenia lampek,
zwierzę wybiera, czy nacisnąć na dźwignię „odbieram nagrodę”, co skutkuje nagrodą
pokarmową gdy dana próba byłaby wygrana, lecz karą, gdy próba byłaby przegrana. Co
ciekawe, zwierzęta zazwyczaj interpretują zarówno zapalenie 3 jak i jedynie 2 lampek, jako
wygraną, co sugeruje nasilone przekonanie o spodziewanej nagrodzie nawet gdy w dana
próba oznacza jedynie „prawie-wygraną”. Uważa się, że bodziec sygnalizujący „prawiewygraną” (lub: nie do końca przegraną (near miss)) może sugerować bezpośrednią wygraną
oraz nasilać przekonanie o spodziewanej nagrodzie, co stymuluje dalszą grę (Clark 2010).
Odpowiedzi „prawie wygranej” zwiększają pragnienie dalszej gry poprzez podobieństwo do
wygranej (Reid 1986).
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W przeprowadzonych badaniach zastosowano model jednorękiego bandyty do zbadania
efektów funkcjonalnych antagonistów jonotropowych i metabotropowych receptorów
glutaminianergicznych, ponieważ uzależnienia narkotykowe znajdują się pod kontrolą układu
glutaminianergicznego (Olive et al. 2012; Tomek et al. 2013).

c) skonstruowane narzędzia badawcze wraz ze szczegółowym opisem

Do badań wykorzystano 20 szczurów szczepu Sprague-Dawley (o wadze 200-250g).
Tydzień przed rozpoczęciem treningów szczury zostały pozbawione stałego dostępu do
paszy, przechodząc na żywienie limitowane – dzienna dawka paszy ok.15g/szczura. W tym
czasie zwierzęta były też oswajane dwa razy dziennie przez eksperymentatorów. Treningi
przeprowadzane były w 4 odpowiednio skonfigurowanych aparatach instrumentalnych
(Coulbourn Instruments, USA) umieszczonych w dźwiękoszczelnych i wentylowanych
szafkach. Lewa strona aparatu instrumentalnego zbudowana jest z 5-otworowej ściany (5
nosepoke) – każdy otwór wyposażony jest w fotokomórkę oraz żarówki LED-owe. W teście
biorą udział 3 środkowe otwory (2,3,4), dwa skrajne (1,5) zakryte są aluminiowymi płytkami.
Na prawej ścianie aparatu znajdują się dwie (lewa i prawa) wysuwalne dźwignie, pomiędzy
którymi umieszczony jest podajnik peletek pokarmowych (nagroda w teście). Nad
podajnikiem pokarmu znajduje się głośnik podłączony do generatora tonów, a w otworze
sufitu umieszczone jest światło domowe (House Light – HL). Aparaty instrumentalne
programowane są i ich praca sterowana jest w programie Graphic State 3.03 (Coulbourn
Instruments, USA).
Dzień przed rozpoczęciem doświadczenia, do domowych klatek szczurów wrzucono 50-60
peletek będących nagrodą w teście, w celu zaznajomienia szczurów z nowym pokarmem
(Dustless Precision Pellets 45mg, Bio Serv). Przed rozpoczęciem treningów
instrumentalnych przez dwa dni habituowano szczury do aparatów – umieszczano każdego
szczura na 30 minut w oświetlonej klatce, z wsypanymi peletkami do podajnika pokarmu
oraz do otworków na ścianie po przeciwnej stronie.
Po odpowiednim przygotowaniu klatek i szczurów do pracy, wykonywano kolejno
następujące fazy treningu, wg procedury Winstanley et al. (2011).

Faza 1: Sesja treningowa trwała maksymalnie 30 minut, raz dziennie dla każdego szczura.
W treningu podstawowym szczury trenowane były na naciskanie jednej dźwigni w schemacie
FR1 (fixed ratio1 – jedno naciśnięcie dźwigni – jedna peletka nagrody). Tylko jedna dźwignia
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była wysunięta w trakcie sesji. Po spełnieniu kryterium >50 aktywnych naciśnięć na jedną
dźwignię (premiowanych nagrodą) wysuwała się druga dźwignia (przy jednoczesnym
wsunięciu pierwszej) i trening był powtarzany. Kolejność rozpoczynania treningu od dźwigni
prawej bądź lewej była losowa dla poszczególnych szczurów i zbalansowana (50% szczurów
rozpoczynało trening od lewej dźwigni, 50% od prawej). Większość szczurów spełniła
założone kryteria po 8 dniach treningu, po czym przeszła do kolejnej fazy. Dwa szczury nie
przeszły pierwszego treningu i zostały wyeliminowane z eksperymentu.

Faza 2: Na początku każdej próby szczur musiał nacisnąć lewą dźwignię – „odbieram
nagrodę” roll lever (jedyna w tej fazie treningu wysunięta do klatki dźwignia). Naciśnięcie
dźwigni powodowało jej wsunięcie oraz mruganie żarówki w otworze 2 (nosepoke 2) z
częstotliwością 2Hz. Wsunięcie przez szczura nosa do mrugającego otworu skutkowało
przejściem z mrugania żarówki do światła stałego przy równoczesnej emisji tonu
'nagradzającego' (o częstotliwość 15kHz, natężeniu 68dB i czasie trwania 1s, będącym
dodatkową, prócz świecącego światłem stałym otworu wskazówką skojarzoną z nagrodą)
oraz dostarczeniem do podajnika pokarmu jednej nagradzającej peletki. Po 4 sekundach (w
trakcie, których szczur ma czas na zjedzenie peletki) lewa dźwignia wysuwa się ponownie
umożliwiając rozpoczęcie kolejnej próby. Szczury przechodziły do następnej fazy treningu
po spełnieniu kryterium >50 prób w czasie maks. 30 minut, co zajęło szczurom 4 dni.

Faza 3: Sesja rozpoczynała się podobnie jak poprzednio. Szczur naciskał dźwignię lewą
„gram dalej” (roll lever) co powodowało mruganie żarówki (2Hz) w otworze 2 (i wsunięcie się
dźwigni lewej). Po wsunięciu nosa do ww. otworu żarówka albo przechodziła do świecenia
światłem stałym albo gasła ( prawdopodobieństwo 50:50). Przejście mrugania do świecenia
światłem stałym z towarzyszącą 1-sekundową emisją tonu wysokiego (15kHz) oznaczało
'próbę wygrywającą' ('WIN TRIAL'), przejście mrugania do wygaszenia żarówki z
towarzyszącą 1-sekundową emisją tonu niskiego (4kHz) oznaczało 'próbę przegrywającą'
('LOSS TRIAL'). W obu próbach po emisji tonu wysuwa się prawa dźwignia „odbieram
nagrodę”. Aby zakończyć próbę szczur w obu przypadkach musiał nacisnąć wysuniętą
dźwignię, co oprócz wsunięcia naciśniętej dźwigni skutkowało w dwójnasób: w przypadku
prób wygrywających szczur otrzymywał dwie peletki nagrody, w przypadku prób
przegrywających szczur otrzymywał karę w postaci 10 sekund wygaszenia klatki (time-out).
Tak po zjedzeniu nagrody jak i po 10 sekundach wygaszenia (kary) do klatki wysuwała się
dźwignia lewa „gram dalej” umożliwiając rozpoczęcie kolejnej próby. Szczury przechodziły
do kolejnej fazy treningu po spełnieniu kryterium >50 prób w sesji w czasie nie dłuższym niż
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30 minut, co zajęło im dwa dni.

Faza 4: Sesja, podobnie jak w poprzednich fazach treningu, rozpoczynała się naciśnięciem
przez szczura wysuniętej do klatki dźwigni lewej „gram dalej”, co powodowało mruganie
żarówki w otworze 2 ( i wsunięcie się dźwigni). Włożenie nosa do aktywnego otworu
powodowało, tak jak poprzednio, przejście do świecenia żarówki światłem stałym z
towarzyszącą emisją wysokiego tonu (15Hz) ('wygrywająca próba'), bądź jej wygaszenie z
towarzyszącą emisją niskiego tonu (4Hz) ('przegrywająca próba'). W obu przypadkach, po
włożeniu nosa do aktywnego otworu i emisji jednego z dwóch tonów wysuwały się do klatki
obie dźwignie. W przypadku 'próby wygrywającej' naciśnięcie dźwigni lewej „gram dalej”
skutkowało wsunięciem się prawej dźwigni z pozostawieniem wysuniętej lewej dźwigni, co
umożliwiało natychmiastowe rozpoczęcie nowej próby (brak nagrody, ale brak też kary),
natomiast naciśnięcie prawej dźwigni „odbieram nagrodę” skutkowało dostarczeniem dwóch
peletek nagrody. W przypadku 'próby przegrywającej' skutek naciśnięcia dźwigni lewej
„gram dalej” jest taki sam, jak w przypadku 'próby wygrywającej' (brak nagrody, ale brak też
kary), natomiast naciśnięcie dźwigni prawej „odbieram nagrodę” pociąga za sobą 10sekundowe wygaszenie klatki (time-out - kara). W każdym przypadku po zakończeniu próby
wysuwa się dźwignia lewa „gram dalej” umożliwiając rozpoczęcie kolejnej próby. Trening
może być kontynuowany jeśli szczury spełnią kryterium: >80% naciśnięć na prawą dźwignię
„odbieram nagrodę” w 'próbach wygrywających' ('WIN TRIAL'), oraz <20% naciśnięć na
prawą dźwignię „odbieram nagrodę” w 'próbach przegrywających' ('LOSS TRIAL'). Czas
potrzebny do spełnienia warunków kryterium szacowany jest na około 20 dni treningu.
Każda próba mogła skutkować sześcioma z możliwych ośmiu wzorów zaświecenia lampek:
ON-ON-ON, ON-ON-OFF, OFF-ON-ON, ON-OFF-OFF, OFF-OFF-ON i OFF-OFF-OFF.
Daje to 1 stan ze wszystkimi zapalonymi lampkami (pewna wygrana), 2 stany „prawie
wygranej” z dwiema zapalonymi lampkami (ON-ON-OFF lub OFF-ON-ON), dwa stany z
jedną zapaloną lampką (ON-OFF-OFF, OFF-OFF-ON) i jeden stan ze wszystkimi lampkami
zgaszonymi (pewna przegrana). Częstotliwość pojawiania się każdego z 6 możliwości
została ustalona wcześniej w sposób prawie przypadkowy, a każdy wzór prezentowano
jeden raz na blok sześciu prób, tak więc każdy szczur miał możliwość wygranej raz na próbę.
Zadaniem zwierzęcia było zinterpretowanie wzoru zaświecenia lampek jako próby wygranej
lub przegranej. Miało to miejsce podczas momentu decyzji, gdy wysuwały się dźwignie
„odbieram nagrodę” lub „gram dalej”. Jak opisano wyżej, naciśnięcie na dźwignię odbieram
nagrodę” w przypadku wzoru ON-ON-ON skutkowało nagrodą pokarmową i dalszą grą; w
przypadku innego wzoru, skutkowało karą w postaci oczekiwania na dalszą grę. Niezależnie
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od wzoru lampek, wybór dźwigni „gram dalej” nie powodowało kary (oczekiwania) lecz
uruchamiało dalszą grę.
Optymalna strategia zwierzęcia polegała na wyborze dźwigni „odbieram nagrodę” w
przypadku pewnej wygranej i dźwigni „gram dalej” w każdym innym przypadku.

d) opis przeprowadzonych wszystkich etapów badań
Badano efekt podania a) antagonisty receptorów NMDA, związku memantyna (SigmaAldrich, Poznań), b) antagonisty glutaminianergicznych rec mGluR5 związku MPEP (6methyl-2-(phenylethynyl)-pyridine, Sigma-Aldrich, Poznań), oraz c) (+)-2aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxylic acid (LY354740), agonisty glutaminianergicznych
rec mGluR2/3. Związki podawano dootrzewnowo w dawce 5 mg/kg, 30 min przed sesją.

e) wyniki badania właściwego

Spośród olbrzymiej liczby parametrów możliwych do oceny działania związków w teście
jednorękiego bandyty, najistotniejszy dotyczy liczby wyborów dźwigni „odbieram nagrodę” (a
dokładniej, proporcji wyborów dźwigni „odbieram nagrodę” w stosunku do sumy naciśnięć na
obie dźwignie wyrażonej w procentach) w zależności od zastosowanego związku i wzoru
zaświecenia lampek. Szczególnie interesujące były reakcje wyboru dźwigni „odbieram
nagrodę” w przypadku zapalenia wzoru „prawie wygrana”. Spodziewano się, że związki
obniżą tę reakcję w stosunku do efektów soli fizjologicznej (placebo). Wyniki opracowano za
pomocą wieloczynnikowej analizy wariancji (ANOVA).
Żaden z badanych związków nie wpływał na wybór dźwigni „odbieram nagrodę” gdy
analizowano całość sesji (30 min): czynnik wzoru lampek: F(3,267) = 248.52, P<0.001;
czynnik podań związków: F(3,267) = 0.88, NS; interakcja między czynnikami: F(9,267) =
0.827, NS. Jednakże analiza sesji podzielonych na dziesięciominutowe interwały wykazała,
że związki statystycznie istotnie wpływały na wybór dźwigni „odbieram nagrodę” w czasie
pierwszych dziesięciu minut sesji (lecz nie później) i tylko wtedy, gdy zapalone były 2 lampki:
interakcja między czynnikiem wzoru lampek x czynnikiem podań związków x czynnikiem
czasu: F(18,480) = 2.72, P<0.001. Dodatkowa analiza z użyciem testu post-hoc Tukey’a
wykazała, że podanie związku MPEP istotnie hamowało wybór dźwigni „odbieram nagrodę”
w ciągu pierwszych 10 minut sesji testu jednorękiego bandyty. Dodatkowo, MPEP istotnie
zmniejszał liczbę wykonywanych prób w trakcie trwania sesji, w porównaniu do grupy
kontrolnej.
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Wybór dźwigni
"odbieram nagrodę" (%)

Efekt podania związków MPEP, LY354740 i memantyny na reakcje
przypominające hazard w teście jednorękiego bandyty u szczurów
100

Placebo
MPEP 5 mg/kg

80

LY354740 5 mg/kg
60

MEM 5 mg/kg

40

*

20
0
3

2

1

0
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f) wnioski i rekomendacje badawcze wynikające z przeprowadzonego projektu

Obecne wyniki wskazują, że antagonista metabotropowych receptorów typu 5, związek
MPEP hamuje selektywnie wybór dźwigni wskazującej na nagrodę w przypadku „prawie
wygranej”, co sugeruje specyficzne hamowanie zachowań związanych z hazardem.
Antagoniści metabotropowych receptorów typu 5, w tym MPEP wykazują podobne działanie
hamujące inne formy uzależnienia. U zwierząt laboratoryjnych, hamowanie różnych form
uzależnień lekowych wykazano nie tylko dla antagonistów glutaminianergicznych receptorów
jonotropowych takich jak memantyna (Popik et al. 2006; Popik and Skolnick 1996), lecz
również dla antagonistów receptorów mGluR5. MPEP (2-methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine),
antagonista mGluR5 hamował behawioralne efekty kokainy (Chiamulera et al. 2001;
McGeehan et al. 2004; Lee et al. 2005), morfiny (Popik and Wrobel 2002) i amfetaminy
(McGeehan et al. 2004).
Wyjaśnienie mechanizmu działania związku MPEP wychodzi poza granice obecnego
opracowania. Można sądzić, że MPEP hamował nagradzający efekt zaświecenia dwóch z
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trzech lampek, traktowane przez szczury jako „wygrana”. Inne, mniej prawdopodobne
czynniki mogą uwzględniać efekt hamowania impulsywności, jednakże wymaga to dalszych
badań. Obecne doświadczenia wsparte środkami Funduszu Rozwiązywania Problemów
Hazardowych Ministra Zdrowia: Program I: Wspieranie badań naukowych dotyczących
zjawiska uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od
substancji psychoaktywnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych – stanowią
pierwsze na świece sugestie farmakologicznego hamowania zachowań przypominających
hazard.

Piotr Popik, Profesor nauk medycznych
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Kraków, 2015-03-26

