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Súhrn 

V klinickej praxi je častou komorbiditou drogovej závislosti depresia, hlavne 
v prípade sekundárnej drogovej závislosti u depresívnych pacientov. Vysoká úroveň 
komorbidity v populácii (30 - 50 %) sa dá vysvetliť zdieľanými neurobiologickými 
abnormalitami a aberantnou neuroadaptáciou na akútny efekt drogy vedúcej k neu
rochemickým zmenám, ktoré majú spoločné prvky s abnormalitami vyskytujúcimi 
sa pri depresii. Článok poskytuje prehľad neurobiologického podkladu drogovej 
závislosti a depresie so zameraním na amfetamínové psychostimulanciá. 

K ľ ú č o v é s lov á: závislosť - depresia - psychostimulanciá - metamfetamín 

127 



Z. BABINSKÁ, J. KUČEROV Á / SPOLOČNÉ NEUROBIOLOGICKÉ 
MECHANIZMY DEPRESIE A METAMFETAMÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

Z. Babinská, J. Kučerová: COMMON NEUROBIOLOGICAL 
MECHANISMS OF DEPRESSION 
AND METHAMPHETAMINE ADDICTION 

Summary 

Drug addiction and depression is the most common comorbidity, especially in ca
se of secondary drug addiction of patients with depression. High comorbidity in po
pulation (30 - 50 %) may reflect shared neurobiogical abnormalities, aberrant neu
roadaptation to acute drug effect leading to neurochemical changes, which have 
common elements with abnormalities connected to depression. Article presents re
view of neurobiological background of drug addiction and depression focused on 
amphetamine-like psychostimulants. 

Key w o r ds: addiction - depression - psychostimulants - methamphetamine 

Úvod 

V západnej Európe sa na psychiatrickú starostlivosť vydáva 6 - 10 % 
rozpočtu zdravotníctva, zatiaľ čo v Českej a Slovenskej republike tieto 
náklady tvoria len 3,5 % rozpočtu. Lieky a zdravotnícka starostlivosť pred
stavujú len malú časť nákladov, neporovnateľne väčšiu časť tvoria nepriame 
ekonomické straty v dôsledku pracovných absencií a zníženia produktivity. 
Počas života depresiu zažije 1 zo 7 ľudí, čo poukazuje na vysokú prevalenciu 
tejto poruchy v populácii. Z tohto hľadiska je skorá psychiatrická interven
cia, prevencia vzniku porúch a závislostí ko morbídnych s depresiou vysoko 
aktuálna a žiaduca (EMCDDA, 2013). 

V klinickej praxi je častou komorbiditou depresie drogová závislosť 

(Daniulaityte a kol., 2010), hlavne v prípade sekundárnej drogovej závislosti 
u pacientov s anamnézou depresie, ale i ďalších psychiatrických porúch 
(Langas a kol., 2010), kedy sa pacienti snažia uľaviť príznakom svojej poru
chy užívaním návykovej látky. Epidemiologické dáta naznačujú, že chro
nickí užívatelia návykových látok sú až v 30 až 50 % prípadov postihnutí 
depresiou (Cottencin, 2009; Davis a kol., 2008). Klinická perspektíva svedčí 
o tom, že liečba antidepresívami znižuje príjem drogy u drogovo závislých 
pacientov s depresiou v porovnaní s jedincami bez depresie (Carroll a kol., 
1995). Všeobecne vysoká úroveň komorbidity v populácii sa dá vysvetliť 
zdieľanými neurobiologickými abnormalitami a symptomatickými prejavmi. 
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Ďalším vysvetlením by mohla byť aberantná neuroadaptácia na akútny 
efekt drogy vedúca k neurochemickým zmenám, ktoré majú spoločné prvky 
s abnormalitami vyskytujúcimi sa pri depresii. 

Cieľom tohto prehľadového článku je zmapovať spoločné neurobiologické 
podklady drogovej závislosti a depresívnej poruchy, so zameraním hlavne 
na psychostimulanciá amfetamínového typu. 

Závislosť od amfetamínových psychostimulancií 
a následné neurochemické zmeny 

Metamfetamín a Jeho farmakodynamika 

V rámci Európy je užívanie metamfetamínu najbežnejšie v ČR a v men
šej miere na Slovensku a v Poľsku. V Českej republike je aktuálne približne 
31000 problémových užívateľov metamfetamínu (EMCDDA, 2013). V súčas
nosti je spájaný so závažnými sociálnymi, zdravotnými a bezpečnostnými 
problémami aj v USA a Ázii. Od svojej prvotnej syntézy v roku 1919 preko
nalo užívanie metamfetamínu veľa zmien. Z pôvodne legálnej pokusnej 
látky, ktorá sa používala ako liek na depresiu, poruchy pozornosti, alkoho
lizmus, obezitu či anorexiu sa stalo stimulans zvyšujúce výkon vojakov 
v druhej svetovej vojne. Od počiatku sedemdesiatych rokov sa nelegálne vy
rába v ČR. Surovinou na výrobu bol spočiatku efedrín, v súčasnosti sa me
tamfetamín nelegálne vyrába z pseudoefedrínu obsiahnutého v liečivých 
prípravkoch voľne predajných s obmedzením. 

Metamfetamín pôsobí ako stimulans centrálneho nervového systému -
nepriame sympatomimetikum, zvyšuje činnosť noradrenergických a dopa
mínergických neurotransmiterových systémov. Podobne ako amfetamín je 
plným agonistom receptorov asociovaných so stopovými amínmi (TAAR1) 
a receptorom spriahnutým s G-proteínom, ktorý reguluje katecholamínové 
systémy v mozgu. TAAR1 receptory sú relatívne nedávno objavené recepto
ry lokalizované na presynaptickej membráne, kde majú úlohu hlavne v re
gulácii monoamínov. Aktivácia TAAR1 prostredníctvom adenylátcyklázy 
zvyšuje produkciu cyklického adenozínmonofosfátu. 

Metamfetamín po naviazaní na TAAR1 spúšťa fosforyláciu transportéru 
pomocou proteínkinázy A a proteínkinázy C, čo vyústi do internalizácie ale
bo spätnej funkcie monoamínových transportérov. Je známe, že metamfeta
mín inhibuje takisto vezikulárny monoamínový transportér 1 a 2 (VMAT1, 
VMAT2), rovnako ako SLC22A3 a SLC22A5. SLC22A3 je extraneuronálny 
monoamínový transportér prítomný v astrocytoch a SLC22A5 je transportér 
s vysokou afinitou pre karnitín. Interakcia metamfetamínu s VMAT2 spô
sobí uvoľnenie monoamínov zo synaptických vezikúl do cytozolu presynap
tického neurónu (Xie a Miller, 2009). Metamfetamín je tiež agonista a-2 
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adrenergných receptorov a monoaminooxidázy B a A. Jeho podanie vedie 
k eufórii, znižuje únavu, vyvoláva nechutenstvo a stereotypné pohyby. Silne 
zvyšuje tep, dych a krvný tlak. Po odznení účinku nastáva depresia, celkové 
psychické a fyzické vyčerpanie. Pri akútnej intoxikácii dráždi sympatikus, 
môže dôjsť až k delíriu, fyzickému vyčerpaniu a smrti. Chronické užívanie 
je charakteristické psychózami, podvýživou, trasom, depresiami, haluciná
ciami a samovražednými tendenciami (Nordahl a kol., 2003). Hlavne vďaka 
prispeniu vedľajších produktov amatérskej syntézy spôsobuje poškodenie 
ciev v mozgu, kožné abscesy a zápal žíl v oblasti v injekčnej aplikácie. Rizi
kom je tiež otrava látkami, ktoré sa používajú pri nelegálnej výrobe metam
fetamínu, napriklad olovom, ktoré je obsiahnuté v používanom reagente -
octane olovnatom. Fetálna expozícia má za následok predčasný pôrod, ab
normálne reflexy a extrémnu iritabilitu novorodenca (Scott a kol., 2007). 

Za účinkami všetkých psychostimulancií amfetamínového typu stojí na 
molekulárnej úrovni predovšetkým ovplyvnenie hladín mono amínov . Dopa
mínergický systém hrá úlohu v posilňovacom a behaviorálne-stimulačnom 
účinku týchto látok u ľudí aj zvierat. Rovnako aj sérotonínový a noradre
nalínový systém modulujú neurochemickú a behaviorálnu odpoveď na psy
chostimulanciá. Uplatňujú sa tu pridavné neurotransmiterové systémy, na
priklad kortikálne glutamátergné systémy zabezpečujú reguláciu funkcie 
dopamínu a inhibičné systémy GABA modulujú bazálne uvoľnenie dopamí
nu a glutamátu. Opakované vystavenie účinku psychostimulancií vedie 
k silným a dlhotrvajúcim zmenám v neurobiológii monoamínov a k citlivosti 
na efekt drogy, ktorý ovplyvňuje neurochemické parametre a správanie. 

V následujúcej časti bude popísaný vplyv podania amfetamínových sti
mulancií na jednotlivé neurotransmiterové systémy. 

Vplyv amfetamínových stimulancií na monoamíny 

Dopamínergický systém 

Podávanie zneužívaných látok, gambiing, sexuálne správanie a konzu
mácia sladkostí sú spojené so zvýšenými intrasynaptickými hladinami do
pamínu v mezokortikolimbickom okruhu odmeny (Hajnal a Norgren, 2001; 
Cheer a kol., 2004). Dopamín má taktiež úlohu v očakávaní odmeny a v u
ľahčení konsolidácie spomienok na výnimočné udalosti (Saunders a Robin
son, 2012). Existuje 5 dopamínergických receptorov, ktoré sa dajú rozdeliť 
do dvoch skupín. Dl a D5 receptory stimulujú adenylátcyklázu k produkcii 
cyklického adenozínmonofosfátu (AMP). D2' D3' D 4 receptory inhibujú pro
dukciu cyklického AMP. Lokalizácia väčšiny Dl a D5 receptorov je postsy
naptická, D2' D3' D4 presynaptická (Centonze a kol., 2003). Funkcie Dl' D2' 
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Ds sa týkajú okrem iného odmeny a motivácie, D4 a D5 vplýva skôr na beha
viorálnu inhibíciu (Avale a kol., 2004; Kramer a kol., 2007). 

Aktivácia Dl receptorov je spájaná s odmenou po požití psychostimulan
cií, etanolu a jedla (Cooper a Al-Naser, 2006; D 'Souza a kol., 2003). Podáva
nie Dl antagonistu vyústilo do nadmernej senzitivity Dl receptoru, čo zvýši
lo posiľňujúce a subjektívne vlastnosti kokaínu. Vplyv Dl receptoru na nad
mernú senzitivitu ako súčasť pocitu odmeny z kokaínu je sprostredkovaný 
zvýšením intrasynaptického dopamínu po podaní kokaínu. Preto sa predpo
kladá, že nadmerná senzitivita tohto receptoru bude mať rovnaký vplyv na 
akúkoľvek látku zvyšujúcu intrasynaptickú dostupnosť dopamínu a prispie
va k rozvoju závislosti (Barone a kol., 1988; Parkitna a kol., 2013). 

Štúdie pozitrónovej emisnej tomografie (PET) a tomografickej scintigra
fie (SPECT) na užívateľoch kokaínu, etanolu, metamfetamínu a heroínu 
ukázali redukciu denzity D2 receptorov vo ventrálnom striate, ktorá pretr
vávala ešte dlho po detoxikácii (Volkow a kol., 2007). Nízke hladiny D2 re
ceptorov predisponujú pacienta k vyhľadávaniu psychoaktívnych substancií 
a kompenzácii zníženej aktivácie dráhy odmeny (Volkow a kol., 1999). Poly
morfizmus génu Taq1A D2 receptoru je taktiež prepojený s užívaním psy
chostimulancií, alkoholu, fajčením, patologickým gamblerstvom a prehna
ným pôžitkom z jedla (Huang a kol., 2007; Noble, 2003). 

Ds receptory sú lokalizované hlavne v limbických oblastiach, preto sa tiež 
predpokladá ich vplyv na závislosť. Selektívny antagonista Ds SB-277011-A 
blokuje opätovné vyhľadávanie kokaínu po jeho vysadení (reinstatement) 
vyvolané kokaínovým primingom. Priming popisuje mechanizmus, pri kto
rom má spracovanie určitej informácie (vnemu, napríklad po podaní drogy 
u zvieraťa) vplyv na nasledujúcu činnosť. SB-277011-A redukuje orálnu 
auto-aplikáciu (self-administration) etanolu a nikotínu u potkanov (Gilbert 
a kol., 2005; Le Foll a kol., 2003; Vengeliene a kol., 2006). SB-277011-A tiež 
potenciuje farmakologickú odpoveď pacienta na amfetamín na MRI 
(Schwarz a kol., 2004). Nedávna štúdia ukázala, že depresívni pacienti vy
kazovali signifikantne vyššie odpovede na odmeňujúci efekt psychostimu
lancia a pozmenenú aktivitu orbitofrontálneho kortexu a putamenu 
(Tremblay a kol., 2005). Ďalšie výskumy potvrdili, že zvýšené hladiny glu
kokortikoidov uľahčujú dopamínergickú transmisiu v nucleus accumbens 
a že zanedbávanie materskej opatery v raných fázach života spojené so psy
cho sociálnym stresom zvyšuje ventrostriatálnu koncentráciu dopamínu. 
Takáto senzitizácia mezolimbického dopamínergického systému v detskom 
veku opäť predisponuje pacienta k závislosti v dospelosti (Pruessner a kol., 
2004). 
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Sérotonínergický systém 

Aktivita sérotonínu (5-hydroxytryptamín, 5-HT) je spojená s emocionál
nou stabilizáciou, moduláciou apetítu, behaviorálnou inhibíciou, zmyslovou 
reaktivitou, citlivosťou na bolesť, kognitívnymi funkciami, spánkom a se
xuálnym správaním (Ressler a Nemeroff, 2000; Stein a kol., 1993). 5-HTl re
ceptorová skupina je pre- aj post-synapticky inhibičná a znižuje aktivitu 
adenylátcyklázy skrz aktiváciu q. Excitačná skupina 5-HT2 je predovšet
kým post-synaptická a aktivuje fosfolipázu C prostredníctvom Go. 5-HT3 re
ceptor využíva svoju excitačnú aktivitu a uplatňuje sa ako iónový kanál. 
5-HT4,5-HT5 , 5-HT6 aktivujú adenylátcyklázu skrz Gs (Muller a Huston, 
2006). 

In vitro aplikácia sérotonínu na dopamínergické neuróny z ventrálnej 
tegmentálnej oblasti (VTA) zvýšila intenzitu pálenia (firing), ktorá bola pri
súdená efektu sérotonínu na 5-HT2 receptory (Pes sia a kol., 1994). Uvažuje 
sa, že zvýšená citlivosť k sérotonínergickej stimulácii zdieľaná aj ostatnými 
závislosťami by mohla byť kľúčovým faktorom pri náchylnosti k týmto po
ruchám. Najdôležitejšia súčasť sérotonínergického systému, ktorá ovplyvňu
je odmenu a motiváciu je subtyp 5-HT1B. Tento receptor spojený s q je lo
kalizovaný na termináloch axónov mnohých typov neurónov. Terminály 
axónov GABA neurónov, prebiehajúcich od nucleus accumbens shell do ven
tráinej tegmentálnej oblasti, obsahujú 5-HTm receptory, ktoré po aktivácii 
znižujú uvoľňovanie GABA. Toto zníženie uvoľňovania GABA dezinhibuje 
mezolimbické dopamínergické neuróny a potencuje "odmeňujúce" správanie 
(Yan a kol., 2004). Up-regulácia 5-HTm receptorov na axónových terminá
loch GABAergických neurónov v nucleus accumbens shell v oblasti dráhy 
odmeny môže prispievať k náchylnosti jedinca k závislosti (Miszkiel a Prze
galinski, 2013). 

Noradrenergický systém 

Noradrenalín (NE) je neurotransmiter produkovaný locus coeruleus moz
gového kmeňa a zároveň je hormónom drene nadobličiek. Jeho syntéza pre
bieha z dopamínu za pomoci enzýmu dopamín beta-hydroxylázy (DBH). No
radrenergný systém mozgu pozostáva z dvoch častí: dorzálny noradrener
gický zväzok, ktorý začína v locus coeruleus a premieta sa do hipokampu, 
mozočku a predného mozgu a ventrálny noradrenergický zväzok, ktorý 
vzniká v jadrách mostu a premieta sa do hypotalamu, amygdaly a stred
ného mozgu (Leonard, 2001). Chronicky zvýšené hladiny NE môžu dysregu
lovať dopamínergický systém odmeny, pravdepodobne prostredníctvom 
down-regulácie presynaptickej dopamínergickej transmisie alebo prostred-
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níctvom nadmernej senzitivity postsynaptických D21D3 receptorov (Ferrucci 
a kol., 2013). 

Vplyv amfetamínových stimulancií 
na glutamátergný systém 

Štúdia z roku 1989 ako prvá poukázala na skutočnosť, že glutamát má 
podiel na psychomotorických stimulačných vlastnostiach amfetamínov 
(Karler a kol., 1989). Pomocou in vitro release a in vivo mikro dialýzy sa 
dokázalo, že metamfetamín zvyšuje extracelulárne hladiny glutamátu v dor
zálnom striate, kortexe, hipokampe a VTA (Bustamante a kol., 2002; Sho
block a kol., 2003). Akútne podanie metamfetamínu spôsobuje zníženie fo s
forylácie podjednotky GluR1 na AMPA (kyselina a-amino-3-hydroxy-5-me
-tyl-4-izoxazol-propionová) receptore v striate, čo mení vodivosť receptorové
ho kanálu AMPA. Metamfetamín znižuje rýchlosť vedenia vzruchov na do
pamínergických neurónoch vo VTA a indukuje somatodendritické uvoľnenie 
dopamínu. 

V porovnaní s akútnym podaním opakované podanie amfetamínov znač
ne mení glutamátom sprostredkovanú neuronálnu aktivitu a vyúsťuje v zvý
šenú neurálnu odpoveď na lokálne aplikovaný glutamát vo VTA a frontál
nom kortexe (White a kol., 1995). V štúdii z roku 2005, kde bol skupine de
presívnych pacientov podaný d-amfetamín autori poukázali na zvýšené od
meňujúce účinky v porovnaní s kontrolnou skupinou. Stupeň zvýšenia kore
loval s hÍbkou depresie a závažnosťou anhedonických symptómov u pacien
tov. Na základe tohto poznatku sa dá vyvodiť spojitosť medzi stupňom 
závažnosti depresívnej poruchy a rizikom rozvoja závislosti (Tremblay 
a kol., 2005). 

Vplyv amfetamínových stimulancií 
na GABA-ergný systém 

GABA (y-aminomaslová kyselina) je hlavným inhibičným neurotransmi
terom v centrálnom nervovom systéme, ktorý moduluje bazálne uvoľnenie 
dopamínu a glutamátu. Poznáme tri podskupiny GABA receptorov: GAB1\., 
GABAB' GABAc. GABAA a GABAc receptory radíme k ionotropnému typu 
a GABAB k metabotropnému typu. Antagonisty GABAA receptorov ako sú 
napríklad pikrotoxín alebo bikukulín redukujú operantnú auto-aplikáciu 
etanolu a kokaínu u zvierat. Rovnako bolo popísané podanie pikrotoxínu do 
VTA, ktoré následne znížilo množstvo požitého etanolu. Táto neuroche
mická zvláštnosť môže odrážať úlohu VTA v dopamínergickom systéme od
meny (Czlonkowska a kol., 2000; Michaeli a kol., 2012). Farmakologická in-
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hibícia GABA-transaminázy vedie k rýchlemu zvýšeniu extracelulárnej 
GABA a v rámci správania zvierat sa prejaví útlm operantnej auto-aplikácie 
kokaínu. Existujú hypotézy o možnej súvislosti medzi hyposenzitivitou 
GABAA receptorov vo VTA, prípadne nadmernou senzitivitou GAB1\. recep
torov v nucleus raphe dorsalis a vznikom závislosti. Rovnako sa polemizuje 
o účasti GABAB receptorov, ktoré za predpokladu abnormálnej funkčnosti 
dezinhibujú dopaminergické neuróny, čo spôsobí ich nadmernú odpoveď 
a intenzifikuje posiľňujúci efekt látok so závislostným potenciálom (Li 
a kol., 2013). 

Vplyv amfetamínových stimulancií 
na endokanabinoidný systém (ECS) 

V rámci kanabinoidného systému poznáme dva základné receptorové 
podtypy: CB1, ktoré sa nachádzajú hlavne v centrálnom nervovom systéme 
a CB2, ktoré nachádzame v enterálnom nervovom tkanive a v gliových bun
kách CNS. Endogénne kanabinoidy fungujú ako retrográdne neurotransmi
tery. Po uvoľnení z postsynaptických neurónov prostredníctvom depolarizá
cie membrány migrujú späť do presynaptickej membrány a aktivujú presy
naptické CB1 receptory, čo následne inhibuje uvoľnenie neurotransmiteru. 
Inaktivácia alebo eliminácia CB1 receptorov zoslabuje odpoveď dopamíner
gického systému na podávanie psychoaktívnych látok a na správanie spo
jené s uvoľnením dopamínu v nucleus accumbens. Určité genetické varianty 
CB1 receptorov boli identifikované ako faktor zvyšujúci pravdepodobnosť 
rozvoja závislosti (Alvaro-Bartolome a Garcia-Sevilla, 2013). Rovnako sa 
predpokladá účasť endokanabinoidného systému na posiľovaní motivácie a 
odmeňovania v mezolimbickom dopamínergickom systéme a regulácii kon
zumačného správania. Rovnako sa javí aj zapojenie ECS do modulácie de
presie, stresu a anxiety. Pôsobenie chronického stresu down-reguluje expre
siu CB1 receptoru a signifikantne redukuje množstvo 2-arachidonylglycerolu 
v hipokampe (Campos a kol., 2013), pričom 2-arachidonylglycerol je najroz
šírenejším endokanabinoidom v CNS. ECS sa aktivuje ako odpoveď na 
úzkostné situácie a môže regulovať emocionálne stavy modulovaním výstu
pov z amygdaly, čo je súčasťou systému negatívnej spätnej väzby, ktorá li
mituje úzkosť. Primárnou funkciou ECS sa však javí byť regulácia a kontro
la chronického stresu. Narušenie ECS pravdepodobne množstvo chronic
kého stresu zvyšuje, čo následne zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja závislosti 
(Somaini a kol., 2012). 
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Neurobiologický podklad depresívnej poruchy 

Presné neurobiologické mechanizmy vyvolávajúce depresiu nie sú dote
raz úplne objasnené. Pozornosť sa venuje predovšetkým neuroplasticite 
a neurotransmiterovým zmenám. Poruchy kognitívnych funkcií vznikajú na 
podklade narušenej neuroplasticity v mozgovej kôre, hipokampe a amygda
le. Toto narušenie neuroplasticity je spôsobené pravdepodobne zmenami 
neurotransmiterov a hormónov, čo predurčuje ďalší smer výskumu v tejto 
oblasti. Nasledujúci text sumarizuje hlavné neuropatofyziologické podklady 
depresie. 

Monoamínergická hypotéza 

Samotný neurobiologický podklad depresie vysvetľuje viacero teórií. N aj
staršou z nich je monoamínergická teória, ktorá je základom hypotéz o vzni
ku depresie ostatných 60 rokov. Bola postulovaná po pozorovaní hyper
tenzných pacientov liečených rezerpínom, u ktorých sa na základe tejto 
liečby vyvinula depresia. Rezerpín je alkaloid rastlinného pôvodu pôsobiaci 
depresogénne prostredníctvom deplécie monoamínov. Podľa monoamíner
gickej teórie je depresia následok deficitu sérotonínergickej a noradrener
gickej synaptickej neurotransmisie v mozgu (Goldberg, 2006; Millan, 2004). 
Pôsobením antidepresív sa zvyšuje množstvo monoamínov na synapse, čo je 
počiatkom celej kaskády procesov prejavujúcich sa antidepresívnym účin
kom. Zvýšenie množstva monoamínov na synapse indukuje desenzitizáciu 
inhibičných auto a heteroreceptorov. Táto desenzitizácia spôsobí vyššiu mo
noamínergickú aktivitu, ktorá spôsobí terapeutickú odpoveď. Tieto adaptív
ne zmeny zodpovedné za terapeutický efekt závisia na dostupnosti špeci
fického monoamínu na synapse a deplécia tohto monoamínu zvráti antide
presívny účinok alebo spôsobí relaps u aktuálne neliečeného depresívneho 
pacienta. Blokáda somatodendritických a terminálových autoreceptorov 
zvyšuje odpoveď na liečbu u veľkej a rezistentnej depresie dokazujúc, že an
tidepresívny účinok vychádza z dlhodobých adaptívnych zmien v monoamí
nergických auto a heteroregulačných receptoroch. Samotná aktivácia post
synaptických receptorov iniciuje kaskádu biochemických efektov sprostred
kovávajúcich transdukciu signálu a zahŕňa stimuláciu cAMP (cyklický ade
nozín monofosfát) alebo Ca2+ kaskády G-proteínom (Kato, 2007; Levinson, 
2006). Následná aktivácia CREB (cAMP response element-binding protein) 
má za následok zvýšenú expresiu BDNF (brain-derived neurotrophic factor 
- mozgový neurotrofný faktor), ktorý napomáha neurogenéze a čiastočne 
objasňuje terapeutický účinok antidepresív. V súvislosti s BDNF bolo zi
stené, že štrukturálne a funkčné abnormality v mozgoch osôb trpiacich de-
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presívnou poruchou môžu byť spojené s jeho nízkymi koncentráciami 
(Munno a kol., 2013), zvýšenou aktivitou hypotalamo-hypofýzo-nadoblič
kovej osi (HPA) (Schatzberg a kol., 2014) a glutamátergickou toxicitou 
(Zhou a kol., 2013). Narušenej monoamínergickej neurotransmisii a abnor
malitám v chronobiológii sa pripisuje taktiež insomnia, zistená u 60 % pri
padov pacientov s depresiou (Ohayon a Roth, 2003). Chronobiologická poru
cha počas depresie má signifikantný vplyv na architektúru spánkového cyk
lu, pamäte, učenia a vznik stresu. Narušenie spánku a perzistentná insom
nia zvyšuje u liečených pacientov riziko relapsu do ďalšej epizódy depresie 
(Armitage, 2007; Pigeon a kol., 2008). Meranie melatonínu v slinách a plaz
me alebo jeho metabolitov v moči ukázalo významné zmeny v koncentrácii 
melatonínu a jeho cirkadiánnych zmenách u osôb v depresívnej fáze, pre
dovšetkým pri sezónnych afektívnych poruchách (Eyre a Baune, 2012). V ďa
ka týmto poznatkom sa do terapie depresie zaradili aj liečivá s iným ako 
monoamínergickým účinkom. Príkladom je agomelatín, ktorý je agonistom 
melatonergických receptorov a zároveň 5-HT2c antagonistom. 

Úloha glutamátergického systému 
v patofyziológii depresie 

Takmer po polstoročí od prvotnej formulácie monoamínergickej hypotézy 
depresie vieme, že dlhodobé zmeny v mozgových oblastiach a dráhach me
diujú komplexný systém kognitívno-emocionálneho správania, ktorý repre
zentuje neurobiologický podklad porúch nálady. Kvantum klinických štúdií 
upriamuje pozornosť na patofyziológiu spojenú s dysfunkciou glutamátergic
kého systému, malfunkciu mechanizmov regulujúcich clearance a metabo
lizmus glutamátu a morfologické maladaptívne zmeny v množstve moz
gových oblastí týkajúcich sa regulácie správania a nálady (Sanacora a kol., 
2012). Samotný glutamát je excitačný neurotransmiter, ktorého fyziologická 
funkcia je sprostredkovaná ionotropnými (iGluR) a metabotropnými recep
tormi (mGluR). Aktivácia mGlu receptorov vedie k rôznym bunkovým odpo
vediam vrátane presynaptickej modulácie synaptického prenosu a postsy
naptickej interakcie s ionotropnými glutamátergickými receptormi. Nad
merná stimulácia glutamátergických receptorov, konkrétne ionotropného 
receptoru NMDA (N-metyl-D-aspartát) vedie k zvýšenej intracelulárnej hla
dine kalcia a následnej bunkovej smrti. Štúdie preukázali, že pri depresív
nych poruchách býva narušená homeostáza a neurotransmisia glutamátu 
(Hashimoto, 2009; Zhou a kol., 2013). So zmenenými hladinami glutamátu 
boli spojené aj zmeny na astrocytoch, ktoré majú dôležitú úlohu pri mo
dulácii glutamátergického systému a udržujú energetický metabolizmus 
mozgu. Zvýšené hladiny glutamátu boli nájdené v hipokampe a amygdale 
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v preklinických animálnych modeloch stresu a rovnako aj post mortem vo 
frontálnom kortexe ľudských pacientov s depresiou (de Diego-Adelino a kol., 
2013). Tieto zistenia potvrdili aj MRI štúdie, v ktorých boli nájdené zvýšené 
hladiny glutamátu a jeho metabolitov v okcipitálnom kortexe pacientov 
s depresívnou poruchou (Hasler a kol., 2007). Napriek veľkému počtu liečiv 
účinkujúcich na monoamínovom mechanizme ostáva pomerne vysoké per
cento pacientov, ktorí napriek liečbe nedosiahnu fázu remisie depresívnych 
symptómov. Preto existuje priestor pre vývoj nových liečiv s mechanizmom 
účinku zameraným na relevantné terapeutické ciele v rámci glutamátergic
kej transmisie. 

Úloha GABAergického systému 
v patofyziológii depresie 

Možnosť účasti GABA na vzniku depresie bola prvýkrát zaznamenaná 
Hinderkom Emrichom v roku 1980 a následne boli formulované ďalšie teó
rie objasňujúce jej úlohu v rámci patofyziológie depresie. Obecne je známe, 
že depresia je spojená s GABAergickým deficitom (Rajkowska a kol., 2007) 
a bolo preukázané, že niektoré liečivá zo skupiny benzodiazepínov majú 
u pacientovantidepresívny efekt (Petty a kol., 1995). Vystavenie chro
nickému stresu aktivuje GABAergické oblasti predného mozgu vrátane dor
zomediálneho hypotalamu a hipokampu, ktoré sú súčasťou dráh zapojených 
do depresie (Herman a kol., 2003). Zmeny morfológie mozgu počas depresie 
boli pozorované v ďalších dvoch štruktúrach bohatých na GABAergické 
neuróny - v amygdale a tectum mesencephali (Brandao a kol., 2003; Guil
loux a kol., 2012). Vyšetrenie magnetickou rezonanciou ukázalo signifikant
ne nižšie koncentrácie GABA v okcipitálnom kortexe u depresívnych pacien
tov v porovnaní so zdravými kontrolami (Sanacora a kol., 2004). Ďalšiepost
mortem a zobrazovacie štúdie preukázali zníženú hustotu GABAergických 
neurónov v prefrontálnom a okcipitálnom kortexe u depresívnych pacientov 
(Maciag a kol., 2010). Celkovo získané neuroanatomické dáta naznačujú 
existenciu prelínajúcich sa GABAergických nervových dráh, ktoré by sa dali 
považovať za jeden integrálny okruh, pozostávajúci z troch domén: úzkosť, 
pamäť a depresia. 

Úloha endokanabinoidného systému 
v patofyziológii depresie 

Výskum biologických mechanizmov zapájajúcich sa do pôsobenia mari
huany na náladu viedol k objavu endokanabinoidného systému u ľudí 

a zvierat. Sú známe dva hlavné endokanabinoidy: anandamid 
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a 2-arachidonylglycerol, ktoré súvisia okrem iného aj s hlavným psycho
aktívnym komponentom marihuany A-9-tetrahydrokanabinolom. Endokana
binoidy účinkujú prostredníctvom rozličných receptorov: CBl a CB2 , čias

točne TRPV1 (vaniloidný receptor) a niektorých receptorov spražených s G
proteínmi. Endokanabinoidný systém sa podieľa na neuromodulácii nálady 
prostredníctvom pôsobenia na emocionálnu odmenu a kognitívne procesy, je 
spájaný aj s odpoveďou na stres (Micale a kol., 2013). 

Typicky sa depresia prejavuje patofyziologickými zmenami v signalizač
ných dráhach spojených práve s emocionálnou reguláciou. CBl receptory sa 
vyskytujú v mozgových oblastiach zahrnutých do spracovania stresových 
podnetov a depresie, ktoré sa nachádzajú hlavne na GABAergických a glu
tamátergických synapsiách. Konkrétne boli popísané na glutamátergických 
neurónoch v paraventrikulárnom jadre hypotalamu, ktoré je súčasťou mo
dulácie stresovej odpovede prostredníctvom HPA osi (Hill a Tasker, 2012). 
CB2 receptory boli detekované v mozgu a periférnom imunitnom systéme, 
ktorý je pri depresii rovnako ako HPA os dysregulovaný (Steiner a Wotjak, 
2008). Narušenie tejto homeostázy vedie k zmenám v nálade a správaní 
(Micale a kol., 2013). Farmakologická blokáda CBl receptoru u ľudí sa spája 
s prejavmi depresie. Toto zistenie vyplynulo z humánnych štúdií CBl recep
torového inverzného agonistu rimonabantu, ktorý bol pôvodne vyvinutý na 
terapiu obezity a následne stiahnutý z trhu pre signifikantne zvýšenú pre
valenciu samovrážd a exacerbáciu depresie (Van Gaal a kol., 2008). Zmeny 
v hladinách endokanabinoidov, v denzite a párovacej schopnosti CI\ recep
torov boli popísané v prefrontálnom kortexe pacientov s depresiou a alkoho
likov so suicidálnymi tendenciami (Hungund a Basavarajappa, 2004; Kirilly 
a kol., 2013) V rámci preklinických štúdií vysoko účinný CBl agonista HU 
210 a WIN 55212,2 už v nízkych dávkach obmedzovali depresívny fenotyp 
hodnotený ako zkrátenie času imobility potkanov počas testu núteného 
plávania (Hill a Gorzalka, 2005). Tak isto v tomto teste vykazovali účinnosť 
aj nepriami agonisti CB l AM 404 a inhibítor F AAH (hydroláza amidu mast
ných kyselín) URB 597 (Gobbi a kol., 2005; Hill a Gorzalka, 2005). Tieto zis
tenia podporujú fakt, že sa exogénna aktivácia CBl receptoru podieľa na be
haviorálnom depresívnom fenotype v testoch imobility v preklinických ani
málnych štúdiách. 

Napriek rôznym dôkazom rekreačných užívateľov marihuany ojej "anti
depresívnom a anxiolytickom" efekte, vedecké dôkazy týchto účinkov sú roz
poruplné. Klinické štúdie ukázali, že užitie dronabinolu (syntetický 
A-9-tetrahydrokanabinol) urýchlilo vymiznutie pocitu strachu (Rabinak 
a kol., 2013). Na druhej strane akútne užitie A-9-tetrahydrokanabinolu ale
bo chronické užívanie THC u ľudí zvyšuje riziko psychóz, panických atakov 
a bipolárnej poruchy (Piomelli, 2003). Výskum v tejto oblasti sa preto sú-
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streďuje hlavne na úlohu endokanabinoidného systému v patogenéze a lieč
be porúch vyvolaných stresom, keďže endokanabinoidný systém je spojený 
s reguláciou hypotalamo-hypofýzo-nadobličkovej osi, čo zahŕňa účinok na 
bežné podmienky, rovnako ako na situácie akútnej a opakovanej odpovede 
na stres (Crowe a kol., 2014). 

Úloha HPA osi a imunitného systému 
v patofyziológii depresie 

HPA os reguluje stresovú odpoveď kontrolou sekrécie kortikotropín 
uvoľňujúceho hormónu (CRH), adrenokortikotropného hormónu (ACTH) 
a glukokortikoidov. Táto os je kontrolovaná mineralokortikoidným a gluko
kortikoidným receptorom. V prípade depresie sa glukokortikoidy ne naviažu 
na receptory, čo vedie k hyperaktivite HPA osi a zvýšenej hladine cirku
lujúcich glukokortikoidov (Zhu a kol., 2014). U potkanov viedla opakovaná 
expozícia stresu k down-regulácii CB! receptorov v glutamátergických sy
napsiách (Wamsteeker a kol., 2010). U ľudí sú biologické dôsledky stresu 
spostredkované sekréciou uvoľňovacieho faktoru pre kortikotropín (CRF) 
v cerebrospinálnom likvore a vedú ku zvýšenej sekrécii adrenokortiko
tropného hormónu a uvoľneniu glukokortikoidov (Kendier a kol., 2005). 
Chronický stres má za následok hypersenzitivitu HP A osi a následná depre
sia býva spojená so zvýšenými koncentráciami CRF v cerebrospinálnom lik
vore, zvýšenou imunoreaktivitou, génovou expresiou CRF v nucleus para
ventricularis hypotalamu a down-reguláciou CRF-R1 receptorov vo fron
tálnom kortexe. Protrahovaná sekrécia glukokortikoidov má neurotoxické 
účinky hlavne na neurogenézu v hipokampe (Kelly a kol., 2012). Aktivácia 
osi HPA je charakteristickým znakom chronického stresu a rady neuropsy
chiatrických porúch (Hol sen a kol., 2013). Rovnako boli počas spánkovo
endokrinných štúdií u pacientov s depresiou a insomniou namerané po
dobné hodnoty - zvýšený ACTH a zvýšená sekrécia kortizolu (Kunugi a kol., 
2006). Existuje rada dôkazov o súbežnej depresii a imunitnej odozve orga
nizmu. Na základe interleukínovej hypotézy depresie sa predpokladajú 
zmeny v bunkovej a humorálnej imunite a v sekrécii prostaglandínov. In
dukcia depresie cytokínmi by mohla byť daná ich vplyvom na glutamáter
gický, sérotonínergický, noradrenergický a HPA systém. Rovnako je známe, 
že HPA os sa aktivuje zápalovými cytokínmi ako sú IL-6, IL-la, IL-IB 
a TNF-a. Tieto zápalové cytokíny znižujú neuroplasticitu svojim neuroto
xickým pôsobením, ktoré vedie k apoptóze a môže ďalej prispievať k depresii 
(Hayley a kol., 2005). Zvýšenie koncentrácie IL-6 signifikantne koreluje 
s narušením HPA osi, ktoré sa prejavuje u depresívnych pacientov 
zvýšením kortizolu (Jehn a kol., 2010). Príkladom z praxe je použitie antide-
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presíva imipramínu, ktorý signifikantne down-reguluje plazmatické hladiny 
adrenokortikotropného hormónu a kortikosterónu, čo naznačuje vhodnosť 
HPA osi ako potenciálneho smeru vývoja ďalších skupín antidepresív (Frost 
a kol., 2003). 

Komorbidita depresie a drogovej závislosti 

Psychiatrickú komorbiditu definujeme ako spoločný výskyt dvoch a via
cerých psychických porúch u jedného jedinca (DSM V, 2013), niekedy ozna
čovanú ako duálna diagnóza. Opakovane sa potvrdzuje, že drogová závislosť 
a depresia majú spoločné neurobiologické mechanizmy, ktoré zahŕňajú hlav
ne alterácie mezokortikolimbickej dopamínergickej dráhy - dráhy odmeny 
(Markou a kol., 1998; Nestler a Carlezon, 2006). Jedným z vysvetlení tejto 
situácie je teória samoliečenia ("self-medication theory"), ktorá objasňuje 
komorbiditu depresie a drogovej závislosti na podklade samoliečby závislého 
drogou, ktorá zvýšením monoamínergickej neurotransmisie uľaví monoamí
nergickému deficitu manifestujúcemu sa ako depresia (Hall a Queener, 
2007; Khantzian, 1985). Z klinickej a teoretickej perspektívy vidíme podob
nosti medzi symptomatológiou depresie a symptomatológiou z odňatia nie
ktorých zneužívaných látok. Táto symptomatológia je primárne charakteri
zovaná zmenami v procesoch odmeny a motivácie, čo je jedným z hlavných 
charakteristík oboch týchto stavov. Aj napriek spoločnej symptomatológii sa 
nedá jednoznačne určiť, ktorá diagnóza bola primárna (objavenie sa depre
sie pred začatím užívania drog) alebo sekundárna (objavenie sa depresie po 
začatí užívania drog alebo po ich náhlom odňatí). Napriek tomu sa zdá, že 
drogovo závislí jedinci s depresiou môžu profitovať z antidepresívnej liečby 
po stránke úľavy od depresívnej symptomatológie rovnako ako po stránke 
zníženého užívania drog. 

Dôkazy zo štúdií na ľuďoch 

Sérotonín je jedným z kľúčových neuromediátorov pri depresii aj odňatí 
niektorých látok so závislostným potenciálom (psychostimulanciá, etanol, 
benzodiazepíny). Znížená sérotonínergická neurotransmisia mediuje depre
siu a v prípade odňatia psychostimulancií a etanolu bola taktiež zistená niž
šia hladina sérotonínu v nucleus accumbens (Burattini a kol., 2014). Ďalším 
dôležitým neuromediátorom zúčastňujúcim sa tejto komorbidity je dopamín. 
Hypofunkcia mezolimbickej dopamínergickej dráhy je zodpovedná za an
hedóniu, ktorá je jedným zo základných príznakov depresie, ktorý je antide
presívami z kategórie SSRI (selektívny inhibítor spätného vychytávania sé
rotonínu) ovplyvnený len minimálne (KuIkarni a Dhir, 2009). Nízka trans-
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misia sérotonínu zvyšuje dopamínergickú a apetitívnu odpoveď na kokaín 
a je spoločným znakom pre závislosť a depresiu (Cox a kol., 2011). Znížené 
množstvo dopamínergických receptorov bolo rovnako zistené aj pomocou zo
brazovacích štúdií závislých pacientov. Pri závislosti dopamín mediuje od
meňujúci efekt drogy a jeho deficit spôsobuje stratu kontroly a impulzívne 
konanie (Volkow a kol., 2003). Ďalším spoločným faktorom tejto komorbidi
ty je zvýšená transmisia CRF a oslabená neurotransmisia NPY (neuropep
tid Y). NPY je endogénny pufer pôsobiaci proti stresom indukovanému 
uvoľneniu CRF, ktorý je kľúčovou súčasťou osi HPA (Kormos a Gaszner, 
2013). Na reguláciu stresu pôsobí aj ECS, ktorého dysregulácia potenciálne 
môže vyvolať príznaky depresie a rovnako ovplyvnenie CBl receptoru je 
zodpovedné za neurofyziologické a behaviorálne prejavy závislosti. U pa
cientov liečených antagonistom CBl receptoru rimonabantom sa podarilo 
odvyknúť od závislosti na nikotíne (Wilcox a kol., 2011). U pacientov s de
presiou je pozorovaná dlhodobejšia a silnejšia závislosť od nikotínu ako 
v bežnej populácii, čo bolo potvrdené aj zobrazovacími štúdiami mezokorti
kolimbického systému (Kushnir a kol., 2013). Spojnicou depresie a drogovej 
závislosti je aj lokalizácia zmien v mozgu pozorovaných počas depresie a od
ňatia drogy. Zmeny vznikajú v oblasti limbických štruktúr ako je nucleus 
accumbens, hipokampus, amygdala, hypotalamus a olfaktorický bulbus 
(Baicy a kol., 2005). Množstvo štúdií na dvojčatách ukázalo, že zdieľané ge
netické faktory prispievajú k depresii komorbídnej s fajčením a obecne zá
vislosťou od nikotínu (Lyons a kol., 2008; Tsuang a kol., 2012). Štúdie rodín 
potvrdili túto hypotézu, keď Lyons a kol. demonštrovali, že jedinci s rodin
nou vulnerabilitou k depresii vykazujú zvýšené užívanie tabaku (Lyons 
a kol., 2008). Depresívni jedinci sú rovnako náchylnejší k závislosti od ma
rihuany (Diehl a kol., 2010). Depresiu a komorbídne užívanie návykových 
látok môžu ovplyvniť aj environmentálne faktory ako sú nízke vzdelanie, li
mitované ekonomické zdroje, narušené interpersonálne vzťahy, sociálna izo
lácia alebo stresové situácie (Diehl a kol., 2010). Spoločné neuroanatomické 
a neurochemické podklady podporujú hypotézu zdieľanej neurobiológie de
presie a drogovej závislosti. 

Dôkazy z animálnych štúdií 

Animálne modely založené na hypotéze drogovej závislosti ako sekundár
nej komplikácie depresie poskytujú údaje, ktoré súhrnne poukazujú na vyš
šiu vulnerabilitu zvierat s depresívnym fenotypom k rozvoju drogovej závis
losti. V transgénnom modeli CBl knockout myši vykazovali zmeny v od
meňovacom správaní a pri vyhľadávaní drogy ako napríklad nikotín, etanol, 
kokaín, amfetamín a iné psychostimulanciá, čo potvrdzuje nálezy u ľudí 
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(Forget a kol., 2005; Maidonado a kol., 2006). V štúdiách na potkaňom mo
deli depresie navodenej chronickým miernym stresom bol dokázaný vyšší 
efekt odmeny u stresovaných zvierat ako u kontrolných skupín. To môže 
znamenať, že vystavenie stresu zvyšuje potenciál odmeny z drogy a násled
ne tak zvyšuje vulnerabilitu jedinca k drogovej závislosti (Lin a kol., 2002). 
Operantná auto aplikácia psychostimulancií ako sú kokaín a amfetamíny 
zvyšuje v animálnych modeloch monoamínergickú neurotransmisiu, ktorá 
následne sprostredkuje posilnené efekty týchto látok v mezokortikolimbik
kom systéme (Calipari a kol., 2014). V potkaňom modeli komorbidity depre
sie a závislosti sa u bulbektomovaných zvierat prejavila vyššia náchylnosť 
k auto-aplikácii metamfetamínu (Kucerova a kol., 2012). Olfaktorická bul
bektómia spočíva v odsatí čuchových bulbov potkana a je animálnym mode
lom depresívneho fenotypu, ktorý navodzuje behaviorálne, neurochemické, 
imunitné a štruktúrne zmeny podobné ľudským symptómom depresie. Tieto 
poznatky potvrdili aj ďalší autori pre amfetamín (Holmes a kol., 2002), C~ 
receptorového agonistu WIN 55,212-2 (Amchova a kol., 2014) a kokaín 
(Frankowska a kol., 2014). 

Preklinické štúdie operujúce opačnou hypotézou, čiže sekundárnym roz
vojom depresívneho fenotypu po chronickej aplikácii návykových látok rov
nako poskytujú užitočný vhľad do patofyziológie tejto komorbidity. Príkla
dom je depresogénny efekt chronickej aplikácie alkoholu, ktorý sa v animál
nom modeli prejavil v signifikantnom zvýšení času imobility v teste núte
ného plávania a zníženej hladiny BDNF v hipokampe (Hauser a kol., 2011). 

Záver 

Symptómy duševnej poruchy a drogovej závislosti interagujú a navzájom 
sa ovplyvňujú. Užívanie drog sa tiež dá považovať za súčasť alebo symptóm 
duševnej poruchy a pokus pacienta naordinovať si liečbu sám - teória samo
liečenia, pri ktorej úľavový účinok drog pri depresii potencuje vznik zá
vislosti. Zároveň však môže byť ťažké odlíšiť symptómy vyvolané drogovou 
intoxikáciou od psychotických epizód, ktoré s užívaním drog nesúvisia. 

Existencia spoločných neurobiologických podkladov depresie a drogovej 
závislosti bola jasne dokázaná. Súčasné neurobiologické štúdie za prispenia 
zobrazovacích techník umožňujúcich vizualizáciu mozgových procesov u člo
veka vedú k formulácii hypotéz o interakcii medzi fyzickou a psychickou 
traumou, vývoji mozgu, účinkoch návykových látok, stresu a systému odme
ny. Tento systém hrá pri vzniku závislosti podstatnú úlohu a spája sa so 
štruktúrnymi zmenami v mozgu a adaptácii na mikro a makro úrovni. Po
znávanie spoločných neurobiologických podkladov oboch porúch je nutné 
pre vývoj inovatívnych terapeutických riešení pre liečbu drogovej závislosti 
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u depresívnych pacientov založené napríklad na farmakologickom ovplyv
není glutamátergický (ketamín, momentálne vo fáze klinického skúšania) 
alebo endokanabinoidného systému. 

Je zrejmé, že bez ohľadu na to, či je depresia primárnou príčinou alebo 
sekundárnym dôsledkom drogovej závislosti, jej liečba je nutným predpokla
dom pre zlepšenie prognózy závislosti. Diagnostika pacientov s komorbíd
nou depresiou a drogovou závislosťou je obtiažna, ale jedine týmto spôso
bom je možné izolovať pacientov, ktorí môžu mať prospech z liečby antide
presívami. Závislosť a z nej vyplývajúce deštruktívne konanie sú väčšinou 
tými hlavnými faktormi, ktoré určujú klinický obraz pacienta a zastierajú 
pritom symptóm duševnej poruchy a depresie. Problémom je taktiež absti
nenčný syndróm alebo akútna intoxikácia, ktoré sa dajú ľahko zameniť za 
symptómy duševnej poruchy. Prekážkou z hľadiska stanovenia duálnej dia
gnózy je tiež rozdielna špecializácia pracovníkov v psychiatrických zariade
niach a v liečebniach drogovo závislých. Compliance pacientov s komorbidi
tou býva nízka a všeobecne je ich liečba časovo a finančne náročná. K tomu, 
aby liečba prebehla úspešne sú potrebné integrované a starostlivo koordino
vané služby a následná sociálna reintegrácia, aby sa zabránilo relapsu pa
cienta. 

Poznámka: Práca vznikla vďaka podpore interného projektu Lékarské fakulty 
Masarykovy univerzity (MUNI/11lInGA09/2012), projektu Specifického výzkumu na 
Masarykove univerzite (MUNIIAl0886/2013) a projektu "CEITEC - Stredoevropský 
technologický institut" (CZ.1.05/1.1.00102.0068) z Evropského fondu regionálního 
rozvoje. 

Literatúra 

Alvaro-Bartolome, M. - Garcia-Sevilla, J. A.: Dysregulation of cannabinoid CB l re
ceptor and associated signaling networks in brains of cocaine addicts and 
cocaine-treated rodents. Neuroscience, 247, 2013, s. 294 - 308 

Amchova, P. - Kucerova, J. - Giugliano, V. - Babinska, Z. - Zanda, M. T. - Scher
ma, M. - Dusek, L. - Fadda, P. - Micale, V. - Sulcova, A. - Fratta, W. - Fattore, 
L.: Enhanced self-administration of the CB l receptor agonist WIN55,212-2 in 01-
factory bulbectomized rats: evaluation of possible serotonergic and dopaminergic 
underlying mechanisms. Front Pharmacol, 5, 2014, s. 44 

Armitage, R.: Sleep and circadian rhythm s in mood disorders. Acta Psychiatr Scand 
SuppI, 2007, s. 104 -115 

Avale, M. E. - Falzone, T. L. - Gelman, D. M. - Low, M. J. - Grandy, D. K - Ru
binstein, M.: The dopamine D4 receptor is essential for hyperactivity and impai
red behavioral inhibition in a mouse model of attention deficit/hyperactivity di
sorder. Mol Psychiatry, 9, 2004, 7, s. 718 - 726 

143 



Z. BABINSKÁ, J. KUČEROV Á / SPOLOČNÉ NEUROBIOLOGICKÉ 
MECHANIZMY DEPRESIE A METAMFETAMÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

Baicy, K - Bearden, C. E. - Monterosso, J. - Brody, A L. - Isaacson, A J. - Lon
don, E. D.: Common sub strate s of dysphoria in stimulant drug abuse and prima
ry depression: therapeutic targets. Int Rev Neurobiol, 65, 2005, s. 117 - 145 

Barone, P. - Tucci, l. - Parashos, S. A - Chase, T. N.: Supersensitivity to a D-1 do
pamine receptor agonist and subsensitivity to a D-2 receptor agonist following 
chronic D-1 receptor blockade. Eur J Pharmacol, 149, 1988,3, s. 225 - 232 

Brandao, M. L. - Troncoso, A C. - de Souza Silva, M. A - Huston, J. P.: The rele
vance of neuronal sub strate s of defense in the midbrain tectum to anxiety and 
stress: empirical and conceptual considerations. Eur J Pharmacol, 463, 2003, 
1-3, s. 225 - 233 

Burattini, C. - Battistini, G. - Tamagnini, F. - Aicardi, G.: Low-frequency stimula
tion evokes serotonin release in the nucleus accumbens and induces long-term 
depression via production of endocannabinoid. J Neurophysiol, 111, 2014, 5, 
s. 1046 - 1055 

Bustamante, D. - You, Z. B. - Castel, M. N. - Johansson, S. - Goiny, M. - Terenius, 
L. - Hokfelt, T. - Herrera-Marschitz, M.: Effect of single and repeated metham
phetamine treatment on neurotransmitter release in substantia nigra and neos
triaturn of the rat. J Neurochem, 83, 2002, 3, s. 645 - 654 

Calipari, E. S. - Ferris, M. J. - Melchior, J. R. - Bermejo, K - Salahpour, A - Ro
berts, D. C. - Jones, S.R.: Methylphenidate and cocaine self-administration pro
duce distinct doparnine terminal alterations. Addict Biol, 19, 2014, 2, s. 145 -
155 

Campos, A C. - Ortega, Z. - Palazuelos, J. - Fogaca, M. V. - Aguiar, D. C. - Diaz
Alonso, J. et al.: The anxiolytic effect of cannabidiol on chronically stressed mice 
depends on hippocampal neurogenesis: involvement of the endocannabinoid sy
stem. Int J Neuropsychopharmacol, 16,2013,6, s. 1407 -1419 

Carroll, KM. - Nich, C. - Rounsaville, B. J.: Differential symptom reduction in de
pressed cocaine abusers treated with psychotherapy and pharmacotherapy. 
J Nerv Ment Dis, 183, 1995, 4, s. 251 - 259 

Centonze, D. - Grande, C. - Usiello, A - Gubellini, P. - Erbs, E. - Martin, A B. et 
al.: Receptor subtypes involved in the presynaptic and postsynaptic actions of do
pamine on striatal interneurons. J Neurosci, 23, 2003, 15, s. 6245 - 6254 

Cooper, S. J. - Al-Naser, H. A: Dopaminergic control of food choice: contrasting ef
fects of SKF 38393 and quinpirole on high-palatability food preference in the rat. 
Neuropharmacology, 50, 2006, 8, s. 953 - 963 

Cottencin, O.: Severe depression and addictions. Encephale, 35, 2009, Suppl 7, 
s. S264 - S268 

Cox, S. M. - Benkelfat, C. - Dagher, A - Delaney, J. S. - Durand, F. - Kolivakis, T. 
et al.: Effects oflowered serotonin transmission on cocaine-induced striatal dopa
mine response: PET [(l)(l)C]raclopride study in humans. Br J Psychiatry, 199, 
2011, 5, s. 391 - 397 

144 



Z. BABINSKÁ, J. KUČEROV Á / SPOLOČNÉ NEUROBIOLOGICKÉ 
MECHANIZMY DEPRESIE A METAMFETAMÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

Crowe, M.S. - Nass, S.R. - Gabella, KM. - Kinsey, S.G.: The endocannabinoid sy
stem modulates stress, emotionality, and inflammation. Brain Behav Immun, 
2014, doi: 10.1016/j.bbi.2014.06.007 

Czlonkowska, A l. - Krzaseik, P. - Sienkiewiez-Jarosz, H. - Siemiatkowski, M. -
Szyndler, J. - Bidzinski, A - Plaznik, A: The effects of neurosteroids on 
picrotoxin-, bicuculline- and NMDA-induced seizures, and a hypnotic effect of 
ethanol. Pharmacol Biochem Behav, 67, 2000, 2, s. 345-353 

D 'Souza, M. S. - lkegami, A - Olsen, C. M. - Duvauehelle, C. L.: Chronic Dl ago
nist and ethanol coadministration facilitate ethanol-mediated behaviors. Phar
macol Biochem Behav, 76, 2003, 2, s. 335 - 342 

Daniulaityte, R. - Falek, R. - Wang, J. - Carlson, R. G. - Leukefeld, C. G. - Booth, 
B. M.: Predictors of depressive symptomatology among rural stimulant users. 
J Psycho active Drugs, 42, 2010, 4, s. 435 - 445 

Davis, L. - Uezato, A - Newell, J. M. - Frazier, E.: Major depression and comorbid 
substance use disorders. Curr Opin Psychiatry, 21, 2008, 1, s. 14 - 18 

de Diego-Adelino, J. - Portella, M. J. - Gomez-Anson, B. - Lopez-Moruelo, O. -
Serra-Blaseo, M. - Vives, Y. et al.: Hippocampal abnormalities of glutamate/glu
tamine, N-acetylaspartate and choline in patients with depression are related to 
pa st illness burden. J Psychiatry Neurosci, 38, 2013, 2, s. 107 - 116 

Diehl, A - Cordeiro, D. C. - Laranjeira, R.: Cannabis abuse in patients with psy
chiatric disorders: an update to old evidence. Rev Bras Psiquiatr, 32, 2010, 
SuppIl, s. S41 - S45 

Eyre, H. - Baune, B. T.: Neuroimmunomodulation in unipolar depression: a focus on 
chronobiology and chronotherapeutics. J Neural Transrn, 119,2012,10, s. 1147-
1166 

Ferrueei, M. - Giorgi, F. S. - Bartalueei, A - Buseeti, C. L. - Fornai, F.: The effects 
of locus coeruleus and norepinephrine in methamphetamine toxicity. Curr Neu
ropharmacol, 11, 2013, 1, s. 80 - 94 

Forget, B. - Hamon, M. - Thiebot, M. H.: Cannabinoid CB1 receptors are involved in 
motivational effects of nicotine in rats. Psychopharmacology (BerI), 181, 2005, 4, 
s. 722 -734 

Frankowska, M. - Jastrzebska, J. - Nowak, E. - Bialko, M. - Przegalinski, E. - Fi
lip, M.: The effects of N -acetylcysteine on cocaine reward and seeking behaviors 
in a rat model of depression. Behav Brain Res, 266, 2014, s. 108 - 118 

Frost, P. - Bornstein, S. - Ehrhart-Bornstein, M. - O 'Kirwan, F. - Hutson, C. - He
ber, D. et al.: The prototypic antidepressant drug, imiprarnine, but not Hyperi
cum perforatum (St. John 's Wort), reduces HPA-axis function in the rat. Horm 
Metab Res, 35, 2003,10, s. 602 - 606 

Gilbert, J. G. - Newman, A H. - Gardner, E. L. - Ashby, C. R. Jr. - Heidbreder, C. 
A - Pak, A C. et al.: Acute administration of SB-277011A, NGB 2904, or BP 897 
inhibits cocaine cue-induced reinstatement of drug-seeking behavior in rats: role 
of doparnine D3 receptors. Synapse, 57, 2005, 1, s. 17 - 28 

145 



Z. BABINSKÁ, J. KUČEROV Á / SPOLOČNÉ NEUROBIOLOGICKÉ 
MECHANIZMY DEPRESIE A METAMFETAMÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

Gobbi, G. - Bambico, F. R. - Mangieri, R. - Bortolato, M. - Campolongo, P. - Soli
nas, M. et al.: Antidepressant-like activity and modulation ofbrain monoaminer
gic transmission by blockade of anandamide hydrolysis. Proc Natl Acad Sci USA, 
102, 2005, 51, s. 18620 - 18625 

Goldberg, D.: The aetiology of depression. Psychol Med, 36, 2006, 10, s. 1341 - 1347 
Guilloux, J. P. - Douillard-Guilloux, G. - Kota, R. - Wang, X - Gardier, A. M. -

Martinowich, K et al.: MolecuIar evidence for BDNF- and GABA-related dys
functions in the amygdala of female subjects with major depression. Mol Psy
chiatry, 17,2012, 11, s. 1130 - 1142 

Hajnal, A. - Norgren, R.: Accumbens dopamine mechanisms in sucrose intake. 
Brain Res, 904, 2001, 1, s. 76 - 84 

Hall, D. H. - Queener, J. E.: Self-medication hypothesis of substance use: testing 
Khantzian 's updated theory. J. Psychoactive Drugs, 39, 2007, 2, s. 151 - 158 

Hashimoto, K: Emerging role of glutamate in the pathophysiology of major depres
sive disorder. Brain Res Rev, 61, 2009, 2, s. 105 - 123 

Hasler, G. - van der Veen, J. W. - Tumonis, T. - Meyers, N. - Shen, J. - Drevets, W. 
C.: Reduced prefrontal glutamate/glutamine and gamma-aminobutyric acid le
vels in major depression determined using proton magnetic resonance spectro
scopy. Arch Gen Psychiatry, 64, 2007, 2, s. 193 - 200 

Hauser, S. R. - Getachew, B. - Taylor, R. E. - Tizabi, Y.: Alcohol induced 
depressive-like behavior is associated with a reduction in hippocampal BDNF. 
Pharmacol Biochem Behav, 100,2011,2, s. 253 - 258 

Hayley, S. - Poulter, M. O. - Merali, Z. - Anisman, H.: The pathogenesis of clinical 
depression: stressor- and cytokine-induced alterations of neuroplasticity. Neuro
science, 135, 2005, 3, s. 659 - 678 

Herman, J. P. - Renda, A. - Bodie, B.: Norepinephrine-gamma-aminobutyric acid 
(GABA) interaction in limbic stress circuits: effects of reboxetine on GABAergic 
neurons. Biol Psychiatry, 53, 2003, 2, s. 166 - 174 

Hill, M. N. - Gorzalka, B. B.: Is there a role for the endocannabinoid system in the 
etiology and treatment of melancholic depression? Behav Pharmacol, 16, 2005, 
5-6, s. 333 - 352 

Hill, M. N. - Tasker, J. G.: Endocannabinoid signaling, glucocorticoid-mediated ne
gative feedback, and regulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. Neu
roscience, 204, 2012, s. 5 - 16 

Holmes, P. V. - Masini, C. V. - Primeaux, S. D. - Garrett, J. L. - Zellner, A. - Sto
gner, K S. et al.: Intravenous self-administration of amphetamine is increased 
in a rat model of depression. Synapse, 46, 2002, 1, s. 4 - 10 

Holsen, L. M. - Lancaster, K - Klibanski, A. - Whitfield-Gabrieli, S. - Cherkerzian, 
S. - Buka, S. - Goldstein, J. M.: HPA-axis hormone modulation of stress respon
se circuitry activity in women with remitted major depression. Neuroscience, 
250,2013, s. 733 - 742 

146 



Z. BABINSKÁ, J. KUČEROV Á / SPOLOČNÉ NEUROBIOLOGICKÉ 
MECHANIZMY DEPRESIE A METAMFETAMÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

Huang, S. Y. - Lin, W. W. - Wan, F. J. - Chang, A J. - Ko, H. C. - Wang, T. J. et 
al.: Monoamine oxidase-A polymorphisms might modify the association between 
the dopamine D2 receptor gene and alcohol dependence. J Psychiatry Neurosci, 
32,2007,3, s. 185 - 192 

Hungund, B. L. - Basauarajappa, B. S.: Role of endocannabinoids and cannabinoid 
CB l receptors in alcohol-related behaviors. Ann N Y Acad Sci, 1025, 2004, s. 515 
-527 

Cheer, J. F. - Wassum, K. M. - Heien, M. L. - Phillips, P. E. - Wightman, R. M.: 
Cannabinoids enhance subsecond dopamine release in the nucleus accumbens of 
awake rats. J. Neurosci., 24, 2004,18, s. 4393 - 4400 

Jehn, C. F. - Kuhnhardt, D. - Bartholomae, A - Pfeiffer, S. - Schmid, P. - Possin
ger, K. et al.: Association of IL-6, hypothalamus-pituitary-adrenal axis function, 
and depression in patients with cancer. Integr Cancer Ther, 9, 2010, s. 270 - 275 

Karler, R. - Calder, L. D. - Chaudhry, 1. A - Turkanis, S. A: Blockade of "reverse 
tolerance" to cocaine and amphetamine by MK-80l. Life Sci, 45, 1989, 7, s. 599 -
606 

Kato, T.: MolecuIar genetics of bipolar disorder and depression. Psychiatry Clin 
Neurosci, 61, 2007, 1, s. 3 - 19 

Kelly, K. A - Miller, D. B. - Bowyer, J. F. - O 'Callaghan, J. P.: Chronic exposure to 
corticosterone enhances the neuroinflammatory and neurotoxic responses to me
thamphetamine. J Neurochem, 122,2012,5, s. 995 -1009 

Kendler, K. S. - Kuhn, J. W. - Vittum, J. - Prescott, C. A - Riley, B.: The interac
tion of stressful life events and a serotonin transporter polymorphism in the pre
diction of episodes of major depression: a replication. Arch Gen Psychiatry, 62, 
2005, 5, s. 529 - 535 

Khantzian, E. J.: The self-medication hypothesis of addictive disorders: focus on he
roin and cocaine dependence. Am J Psychiatry, 142, 1985, 11, s. 1259 -1264 

Kirilly, E. - Hunyady, L. - Bagdy, G.: Opposing local effects of endocannabinoids on 
the activity of noradrenergic neurons and release of noradrenaline: relevance for 
their role in depression and in the actions of CB(l) receptor antagonists. J Neu
ral Transm, 120, 2013, 1, s. 177 - 186 

Kormos, V. - Gaszner, B.: Role of neuropeptides in anxiety, stress, and depression: 
from animals to humans. Neuropeptides, 47, 2013, 6, s. 401- 419 

Kramer, U. M. - Cunillera, T. - Camara, E. - Marco-Pallares, J. - Cucurell, D. -
Nager, W. et al.: The impact of catechol-O-methyltransferase and dopamine D4 
receptor genotypes on neurophysiological markers of performance monitoring. 
J Neurosci, 27, 2007, 51, s. 14190 - 14198 

Kuceroua, J. - Pistoucakoua, J. - Vrskoua, D. - Dusek, L. - Sulcoua, A: The effects 
of methamphetamine self-administration on behavioural sensitization in the 01-
factory bulbectomy rat model of depression. Int J Neuropsychopharmacol, 15, 
2012, 10, s. 1503 - 1511 

147 



Z. BABINSKÁ, J. KUČEROV Á / SPOLOČNÉ NEUROBIOLOGICKÉ 
MECHANIZMY DEPRESIE A METAMFETAMÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

Kulkarni, S. K - Dhir, A: Current investigational drugs for major depression. Ex
pert Opin Investig Drugs, 18, 2009, 6, s. 767 - 788 

Kunugi, H. - Ida, 1. - Owashi, T. - Kimura, M. - Inoue, Y. - Nakagawa, S. et al.: 
Assessment of the dexamethasone/CRH test as a state-dependent marker for 
hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis abnormalities in major depressive 
episode: a Multicenter Study. Neuropsychopharmacol, 31, 2006, 1, s. 212 - 220 

Kushnir, V. - Menon, M. - Balducci, X L. - Selby, P. - Busto, U. - Zawertailo, L.: 
Enhanced smoking cue salience associated with depression severity in nicotine
dependent individuals: a preliminary fMRI study. Int J Neuropsychopharmacol, 
16, 2013, 5, s. 997 - 1008 

Langas, A M. - Malt, U. F. - Opjordsmoen, S.: Comorbid mental disorders in sub
stance users from a single catchment area - a clinical study. BMC Psychiatry, 
11, 2010, s. 11 - 25 

Le Foll, B. - Schwartz, J. C. - Sokoloff, P.: Disruption of nicotine conditioning by 
dopamine D(3) receptor ligands. Mol Psychiatry, 8, 2003, 2, s. 225 - 230 

Leonard, B. E.: Stress, norepinephrine and depression. J Psychiatry Neurosci, 26, 
2001, SuppIl, s. Sl1 - S16 

Levinson, D. F.: The genetics of depression: a review. Biol Psychiatry, 60, 2006, 2, 
s. 84 - 92 

Li, C. - Sta ub, D. R. - Kirby, L. G.: Role of GABAA receptors in dorsal raphe nucleus 
in stress-induced reinstatement of morphine-conditioned place preference in 
rats. Psychopharmacology (Berl), 230, 2013, 4, s. 537 - 545 

Lin, D. - Bruijnzeel, A W. - Schmidt, P. - Markou, A: Exposure to chronic mild 
stress alters thresholds for lateral hypothalamic stimulation reward and sub se
quent responsiveness to amphetamine. Neuroscience, 114,2002,4, s. 925 - 933 

Lyons, M. - Hitsman, B. - Xian, H. - Panizzon, M. S. - Jerskey, B. A - Santangelo, 
S. et al.: A twin study of smoking, nicotine dependence, and major depression in 
men. Nicotine Tob Res, 10, 2008, 1, s. 97 - 108 

Maciag, D. - Hughes, J. - O 'Dwyer, G. - Pride, Y. - Stockmeier, C. A - Sanacora, 
G. - Rajkowska, G.: Reduced density of calbindin immunoreactive GABAergic 
neurons in the occipital cortex in major depression: relevance to neuroimaging 
studies. Biol Psychiatry, 67, 2010, 5, s. 465 - 470 

Maldonado, R. - Valverde, o. - Berrendero, F.: Involvement of the endocannabinoid 
system in drug addiction. Trends Neurosci, 29, 2006, 4, s. 225 - 232 

Markou, A - Kosten, T. R. - Koob, G. F.: Neurobiological similarities in depression 
and drug dependence: a self-medication hypothesis. Neuropsychopharmacol, 18, 
1998,3, s. 135 - 174 

Micale, V. - Di Marzo, V. - Sulcova, A - Wotjak, C. T. - Drago, F.: Endocannabino
id system and mood disorders: priming a target for new therapies. Pharmacol 
Ther, 138, 2013, 1, s. 18 - 37 

Michaeli, A - Matzner, H. - Poltyrev, T. - Yaka, R.: Modifications of the input cur-

148 



Z. BABINSKÁ, J. KUČEROV Á / SPOLOČNÉ NEUROBIOLOGICKÉ 
MECHANIZMY DEPRESIE A METAMFETAMÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

rents on VTA doparnine neurons following acute versus chronic cocaine exposu
re. Neuropharmacology, 62, 2012, 4, s. 1834 -1840 

Millan, M. J.: The role ofmonoamines in the actions ofestablished and "novel" anti
depressant agents: a critical review. Eur J Pharmacol, 500, 2004, 1-3, s. 371 -
384 

Miszkiel, J. - Przegalinski, E.: Effects of serotonin (5-HT)1B receptor ligands on 
amphetamine-seeking behavior in rats. Pharmacol Rep, 65, 2013, 4, s. 813 - 822 

Muller, C. P. - Huston, J. P.: Determining the region-specific contributions of 5-HT 
receptors to the psychostimulant effects of cocaine. Trends Pharmacol Sci, 27, 
2006, 2, s. 105 - 112 

Munno, D. - Sterpone, S. - Fania, S. - Cappellin, F. - Mengozzi, G. - Saroldi, M. et 
al.: Pla sma brain derived neurotrophic factor levels and neuropsychological as
pects of depressed patients treated with paroxetine. Panminerva Med, 55, 2013, 
4, s. 377 - 384 

Nestler, E. J. - Carlezon, W. A Jr.: The mesolimbic doparnine reward circuit in de
pression. Biol Psychiatry, 59, 2006, 12, s. 1151- 1159 

Noble, E. P.: D2 doparnine receptor gene in psychiatric and neurologic disorders and 
its phenotypes. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 116B, 2003, 1, s. 103-
125 

Nordahl, T. E. - Salo, R. - Leamon, M.: Neuropsychological effects of chronic me
thamphetamine use on neurotransmitters and cognition: a review. J Neuropsy
chiatry Clin Neurosci, 15, 2003, 3, s. 317 - 325 

Ohayon, M. M. - Roth, T.: Place of chronic insomnia in the course of depressive and 
anxiety disorders. J Psychiatr Res, 37,2003, 1, s. 9 - 15 

Parkitna, J. R. - Sikora, M. - Golda, S. - Golembiowska, K. - Bystrowska, B. - Eng
blom, D. et al.: Novelty-seeking behaviors and the escalation of alcohol drinking 
after abstinence in mice are controlled by metabotropic glutamate receptor 5 on 
neurons expressing doparnine dl receptors. Biol Psychiatry, 73, 2013, 3, s. 263 -
270 

Pessia, M. - Jiang, Z. G. - North, R. A - Johnson, S. W.: Actions of 
5-hydroxytryptamine on ventral tegmental area neurons of the rat in vitro. 
Brain Res, 654, 1994, 2, s. 324 - 330 

Petty, F. - Triuedi, M. H. - Fulton, M. - Rush, A J.: Benzodiazepines as antidepres
sants: does GABA play a role in depression? Biol Psychiatry, 38, 1995, 9, s. 578 -
591 

Pigeon, W. R. - Hegel, M. - Unutzer, J. - Fan, M. Y. - Sateia, M. J. - Lyness, J. M. 
et al.: Is insomnia a perpetuating factor for late-life depression in the IMPACT 
cohort? Sleep, 31, 2008, 4, s. 481- 488 

Piomelli, D.: The molecuIar logic of endocannabinoid signalling. Nat Rev Neurosci, 
4, 2003, 11, s. 873 - 884 

Pruessner, J. C. - Champagne, F. - Meaney, M. J. - Dagher, A: Dopamine release 

149 



Z. BABINSKÁ, J. KUČEROV Á / SPOLOČNÉ NEUROBIOLOGICKÉ 
MECHANIZMY DEPRESIE A METAMFETAMÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

in response to a psychological stress in humans and its relationship to early life 
maternal care: apositron emission tomography study using [l1CJraclopride. 
J Neurosci, 24, 2004, 11, s. 2825 - 2831 

Rabinak, C. A - Angstadt, M. - Sripada, C. S. - Abelson, J. L. - Liberzon, l. - Mi
lad, M. R. - Phan, K. L.: Cannabinoid facilitation of fear extinction memory re
call in humans. Neuropharmacology, 64, 2013, s. 396 - 402 

Rajkowska, G. - O 'Dwyer, G. - Teleki, Z. - Stockmeier, C. A - Miguel-Hidalgo, J. 
J.: GABAergic neurons immunoreactive for calcium binding proteins are reduced 
in the prefrontal cortex in major depression. Neuropsychopharmacol, 32, 2007, 2, 
s. 471- 482 

Ressler, K. J. - Nemeroff, C. B.: Role of serotonergic and noradrenergic systems in 
the pathophysiology of depression and anxiety disorders. Depress Anxiety, 12, 
2000, SupplI, s. S2 - S19 

Sanacora, G. - Gueorguieva, R. - Epperson, C. N. - Wu, Y. T. - Appel, M. - Roth
man, D. L. et al.: Subtype-specific alterations of gamma-aminobutyric acid and 
glutamate in patients with major depression. Arch Gen Psychiatry, 61, 2004, 7, 
s. 705 -713 

Sanacora, G. - Treccani, G. - Popoli, M.: Towards a glutamate hypothesis of depres
sion: an emerging frontier of neuropsychopharmacology for mood disorders. Neu
ropharmacology, 62, 2012,1, s. 63 -77 

Saunders, B. T. - Robinson, T. E.: The role of dopamine in the accumbens core in 
the expression of Pavlovian-conditioned responses. Eur J Neurosci, 36, 2012, 4, 
s. 2521 - 2532 

Scott, J. C. - Woods, S. P. - Matt, G. E. - Meyer, R. A - Heaton, R. K. - Atkinson, 
J. H. - Grant, 1.: Neurocognitive effects of methamphetamine: a critical review 
and meta-analysis. Neuropsychol Rev, 17,2007,3, s. 275 - 297 

Shoblock, J. R. - Sullivan, E. B. - Maisonneuve, l. M. - Glick, S. D.: Neurochemical 
and behavioral differences between d-methamphetamine and d-amphetamine in 
rats. Psychopharmacology (Berl), 165, 2003, 4, s. 359 - 369 

Schatzberg, AF. - Keller, J. - Tennakoon, L. - Lembke, A - Williams, G. - Krae
mer, F. B. et al.: HP A axis genetic variation, cortisol and psychosis in major de
pression. Mol Psychiatry, 19,2014, s. 220 - 227 

Schwarz, A - Gozzi, A - Reese, T. - Bertani, S. - Crestan, V. - Hagan, J. et al.: Se
lective dopamine D(3) receptor antagonist SB-277011-A potentiates phMRI re
sponse to acute amphetamine challenge in the rat brain. Synapse, 54, 2004, 1, 
s. 1-10 

Somaini, L. - Manfredini, M. - Amore, M. - Zaimovic, A - Raggi, M.A - Leonardi, 
C. et al.: Psychobiological responses to unpleasant emotions in cannabis users. 
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 262, 2012, 1, s. 47 - 57 

Stein, D. J. - Hollander, E. - Liebowitz, M. R.: Neurobiology of impulsivity and the 
impulse control disorders. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 5, 1993, 1, s. 9 -17 

150 



Z. BABINSKÁ, J. KUČEROV Á / SPOLOČNÉ NEUROBIOLOGICKÉ 
MECHANIZMY DEPRESIE A METAMFETAMÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

Steiner, M. A. - Wotjak, C. T.: Role of the endocannabinoid system in regulation of 
the hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis. Prog Brain Res, 170, 2008, s. 397 
-432 

Tremblay, L. K - Naranjo, C. A. - Graham, S. J. - Herrmann, N - Mayberg, H. S. 
- Heuenor, S. - Busto, U. E.: Functional neuroanatomical sub strate s of altered 
reward processing in major depressive disorder revealed by a dopaminergic pro
be. Arch Gen Psychiatry, 62, 2005, 11, s. 1228 - 1236 

Tsuang, M. T. - Francis, T. - Minor, K - Thomas, A. - Stone, W. S.: Genetics of 
smoking and depression. Hum Genet, 131,2012,6, s. 905 - 915 

Van Gaal, L. F. - Scheen, A. J. - Rissanen, A. M. - Rossner, S. - Hanotin, C. - Zieg
ler, O.: Long-term effect of CB l blockade with rimonabant on cardiometabolic 
risk factors: two year results from the RIO-Europe Study. Eur Heart J, 29, 2008, 
14, s. 1761-1771 

Vengeliene, V. - Leonardi-Essmann, F. - Perreau-Lenz, S. - Gebicke-Haerter, P. -
Drescher, K - Gross, G. - Spanagel, R.: The dopamine D3 receptor plays an es
sential role in alcohol-seeking and relapse. Faseb J, 20, 2006, 13, s. 2223 - 2233 

Volkow, N D. - Fowler, J. S. - Wang, G. J.: The addicted human brain: insights 
from imaging studies. J Clin Invest, 111,2003, 10, s. 1444 - 1451 

Volkow, N D. - Fowler, J. S. - Wang, G. J. - Swanson, J. M. - Telang, F.: Dopami
ne in drug abuse and addiction: results of imaging studies and treatment im
plications. Arch Neurol, 64, 2007, 11, s. 1575 - 1579 

Volkow, N D. - Wang, G. J. - Fowler, J. S. - Logan, J. - Gatley, S. J. - Wong, C. et 
al.: Reinforcing effects of psychostimulants in humans are associated with in
creases in brain dopamine and occupancy of D(2) receptors. J Pharmacol Exp 
Ther, 291, 1999, 1, s. 409 - 415 

Wamsteeker, J. 1. - Kuzmiski, J. B. - Bains, J. S.: Repeated stress impairs endocan
nabinoid signaling in the paraventricular nucleus of the hypothalamus. J Neuro
sci, 30, 2010, 33, s. 11188 - 11196 

White, F. J. - Hu, X T. - Zhang, X F. - Wolf, M. E.: Repeated administration of co
caine or amphetamine alters neuronal responses to glutamate in the mesoac
cumbens dopamine system. J Pharmacol Exp Ther, 273,1995,1, s. 445 - 454 

Wilcox, C. S. - Noble, E. P. - Oskooilar, N: ANKK1/DRD2 locus variants are asso
ciated with rimonabant efficacy in ai ding smoking cessation: pilot data. J Inves
tig Med, 59, 2011, 8, s. 1280-1283 

Xie, Z. - Miller, G. M.: A receptor mechanism for methamphetamine action in dopa
mine transporter regulation in brain. J Pharmacol Exp Ther, 330, 2009, 1, s. 316 
-325 

Yan, Q. S. - Zheng, S. Z. - Yan, S. E.: Involvement of 5-HT1B receptors within the 
ventral tegmental area in regulation of mesolimbic dopaminergic neuronal acti
vity via GABA mechanisms: a study with dual-probe microdialysis. Brain Res, 
1021,2004, 1, s. 82 - 91 

151 



Z. BABINSKÁ, J. KUČEROV Á / SPOLOČNÉ NEUROBIOLOGICKÉ 
MECHANIZMY DEPRESIE A METAMFETAMÍNOVEJ ZÁVISLOSTI 

Zhou, N. - Rungta, R. L. - Malik, A. - Han, H. - Wu, D. C. - MacVicar, B. A.: Rege
nerative glutamate release by presynaptic NMDA receptors contribute s to sprea
ding depression. J Cereb Blood Flow Metab, 33, 2013, s. 1582 - 1594 

Zhu, L. J. - Liu, M. Y. - Li, H. - Liu, X - Chen, C. - Han, Z. et al.: The different 
roles of glucocorticoids in the hippocampus and hypothalamus in chronic stress
induced HPA axis hyperactivity. PLo S ONE, 9, 2014, s. e97689 

Doručené do redakcie: 18. 8. 2014 
Prijaté na publikovanie: 26. 9. 2014 

Adresa autora: MVDr. Zuzana Babinská 
Farmakologický ústav LFMU 
Kamenice 5, 625 OO Brno 
babinska@med.muni.cz 

152 




