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Prehľadová práca

Aktuálne názory na mechanizmus antidepresívneho účinku tianeptínu

Ivan Dóci

Súhrn

Pojem neuroplasticita v spojení s mechanizmom účinku liekov sa používa len niekoľko rokov. Termín po-
chádza z anglického „neuronal plasticity“, teda doslovne neurónová plasticita, resp. plasticita (schopnosť
biologických zmien) neurónov. Tieto neurobiologické zmeny môžu byť rôzne – môže sa jednať o formovanie
nových synaptických spojení, formovanie nových neurónov (neurogenéza) a nových gliových buniek.
Vedci sa začali plasticitou neurónov zaoberať na základe výsledkov neurozobrazovacích metód. Mozog do-
spelého človeka je viac plastický, ako sa doteraz predpokladalo. Neurogenéza, rast a vetvenie dendritov
a remodelovanie synaptických spojení v rôznych častiach mozgu prebieha kontinuálne. Nové štúdie opisujú
zníženie neuroplasticity u depresívnych pacientov. Na základe toho vznikol nový prístup k patofyziológii
depresie: depresia môže byť výsledkom zníženej neuroplasticity v niektorých štruktúrach mozgu, ktoré kon-
trolujú náladu – hipokampus, amygdala a prefrontálny kortex.
V kontexte s vyššie uvedeným sa významne zvýšil záujem o štúdium farmakologických vlastností a klinických
účinkov tianeptínu. Tianeptín má špecifické neurotrofické vlastnosti.

Kľúčové slová: tianeptín, plasticita neurónov, neurogenéza, depresia, patofyziológia depresie, liečba depre-
sie.

História vývoja názorov na etiológiu depresie

Pred niekoľkými desaťročiami psychiatri poznali klinický
obraz depresívnych porúch, ale neexistovali dnešné neuro-
zobrazovacie metódy ani podrobné poznatky o štruktúre
a činnosti centrálneho nervového systému. Preto sa vznik
depresií spájal jednoducho najmä s rôznymi faktormi von-
kajšieho prostredia a s telesnými poruchami. Depresie mali
pomenovanie podľa toho, aká bola predpokladaná príčina.
Tento prístup k etiológii depresie v plnom rozsahu pri-
jala Medzinárodná klasifikácia chorôb (9. revízia), platná
do konca roka 1993. Príklady pomenovania klinických jed-
notiek podľa MKCH-9: endogénna depresia, reaktívna dep-
resia, popôrodná depresia, klimakterická depresia, psycho-
génna afektívna psychóza, neurotická depresia, krátkodobá
depresívna reakcia, predĺžená depresívna reakcia, afektívna
porucha osobnosti (MKCH-9, 1984).
Už v tomto období, teda približne v sedemdesiatych ro-

koch minulého storočia, bola vytvorená monoamínová teória
etiológie depresie. Táto hypotéza sa snažila vysvetliť množ-
stvo biologických nálezov u depresívnych pacientov. Podľa
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nej pri apatickej forme depresie je znížené množstvo norad-
renalínu v synaptickej štrbine neurónov CNS, pri úzkostnej
forme je znížené množstvo sérotonínu. Postupne sa vedci
priklonili k teórii, že sérotonín, resp. jeho znížená hladina
v synaptickej štrbine, je najdôležitejším faktorom pri vzniku
depresie. Podľa tejto teórie látky, ktoré zvyšujú hladinu sé-
rotonínu, majú antidepresívny účinok. Na základe toho bola
vytvorená skupina antidepresív, známa pod skratkou SSRI.
V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa však výskum-
níci znovu priklonili k názoru, že za vznik depresie je zod-
povedné nielen zníženie množstva sérotonínu, ale aj norad-
renalínu a vznikla skupina antidepresív s označením SNRI.
V tomto období bolo módne tvrdiť, že poznáme etioló-

giu depresie – za etiológiu sa považovalo znížené množstvo
neurotransmiterov v synaptickej štrbine. Málokto sa však
zamýšľal nad otázkou, prečo je to tak – aký je dôvod zníže-
nia množstva neurotransmiterov v synaptickej štrbine? Mo-
derné neurozobrazovacie metódy, najmä výskum CNS po-
mocou magnetickej rezonancie, však prinášajú stále nové
a nové poznatky, na základe ktorých sa formujú nové prí-
stupy k etiopatogenéze depresie. Jedným z týchto prístupov
je hypotéza o neuroplasticite.
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Neuroplasticita – nový prístup k patofyziológii
depresie

Pojem neuroplasticita v spojení s mechanizmom účinku lie-
kov sa používa len niekoľko rokov. Termín pochádza z anglic-
kého „neuronal plasticity“, teda doslovne neurónová plasti-
cita, resp. plasticita (schopnosť biologických zmien) neuró-
nov. Tieto neurobiologické zmeny môžu byť rôzne – môže sa
jednať o formovanie nových synaptických spojení a nových
gliových buniek (Costa e Silva, 2004). Podľa Dumana (2004)
neuroplasticita môže byť definovaná ako schopnosť mozgu
adaptovať sa funkčne aj štrukturálne na rôzne stimuly.
Vedci sa začali plasticitou neurónov zaoberať na základe

výsledkov neurozobrazovacích metód. Mozog dospelého člo-
veka je viac plastický, ako sa doteraz predpokladalo. Neuro-
genéza – rast a vetvenie dendritov a remodelovanie synap-
tických spojení v rôznych častiach mozgu – prebieha konti-
nuálne. Nové štúdie opisujú zníženie neuroplasticity u dep-
resívnych pacientov.
Zníženie neuroplasticity znamená, že u depresívnych pa-

cientov môžu v niektorých častiach mozgu zanikať niektoré
synaptické spojenia, tvorba nových synaptických spojení
je spomalená, prípadne úplne zastavená. Podľa niektorých
autorov pri depresii môže dochádzať aj k atrofii buniek
(Rajkowska, 2002). Tieto zmeny, dokonca aj neurónová at-
rofia, sú však potencionálne reverzibilné a existujú látky,
ktoré majú neurotrofické vlastnosti a dokážu narušenú ne-
uroplasticitu obnoviť. Látky s neurotrofickými vlastnosťami
sa môžu využiť ako antidepresíva.
Na základe vyššie uvedeného vznikol nový prístup k pa-

tofyziológii depresie: depresia môže byť výsledkom zníženej
neuroplasticity v niektorých štruktúrach mozgu, ktoré kon-
trolujú náladu. Tento nový prístup k patofyziológii depresie
môže viesť k lepšiemu porozumeniu niektorých súvislostí,
ako je napríklad vplyv genetických a environmentálnych fak-
torov na vznik depresívnych epizód, zvýšené riziko výskytu
depresie u pacientov so somatickými ochoreniami, ktoré sú
spojené s porušenou neuroplasticitou a zvýšené riziko re-
lapsu depresie u pacientov s parciálnou remisiou, u ktorých
neuroplasticita bola len čiastočne obnovená (Duman, 2004).
K funkčným aj morfologickým zmenám v mozgu môže viesť
aj dlhotrvajúci stres, ktorý prostredníctvom opísaného me-
chanizmu má za následok depresiu.

V ktorých oblastiach CNS je pri depresii znížená
neuroplasticita ?

Funkčné zmeny v priebehu depresie spôsobené zmenenou
plasticitou neurónov (zmenenou neuroplasticitou) boli zis-
tené v oblastiach, ktoré priamo ovplyvňujú náladu, sponta-
neitu a iniciatívu, sústredenosť, pamäť a anxietu. Je to hi-
pokampus, amygdala a prefrontálny kortex (Sheline a kol.,
2002, Duman a Monteggia, 2006).
Niektoré štúdie opisujú zmenšenie hipokampu pri depresii

(Bremner, 2000, McEwen a kol., 2002, Sheline a kol., 1999).
Hipokampus je v súčasnosti podľa hypotézy o neuroplasti-
cite považovaný za jednu z najdôležitejších oblastí mozgu

v patogenéze depresie. Hipokampus kontroluje učenie, kog-
nitívne funkcie, anxietu a hypotalamopituitárnu os (Duman
a Monteggia, 2006). Štrukturálne poškodenie hipokampu má
za následok poškodenie uvedených funkcií, čo môže viesť
k depresívnym symptómom a poruchám pamäti (van der
Flier a kol., 2004, von Gunten a Ron, 2004).
Nálezy funkčných zmien na amygdale – zmena objemu

(Bremner, 2000, Sheline, 2003), zníženie gliálnej denzity
(Hamidi, 2004) a zmeny v metabolizme glukózy v amyg-
dale (Drevets, 2000). Ďalej boli zistené aj zmeny v prefron-
tálnom kortexe – zmenšenie objemu (Brenner, 2002), zníže-
nie veľkosti a denzity neurónov (Cotter, 2001, Rajkowska,
1999) a zmeny gliálnej denzity a zmeny metabolizmu glu-
kózy v prefrontálnom kortexe (Drevets, 2000).
Ďalšou otázkou je, čo spôsobuje zmenenú neuroplasticitu

v amygdale, hipokampe a v prefrontálnom kortexe. Podľa
novších výskumov je to glutamát, ktorý je za normálnych
podmienok nevyhnutný pre zachovanie synaptického pre-
nosu, ale počas depresie sa jeho hladina výrazne zvyšuje
v amygdale a v hipokampe, čo vedie k neuronálnej atrofii
a k zníženiu neurogenézy (Headley a Grillner, 1990, Erecin-
ska a Silver, 1990, Paul a kol., 2003). Preto normalizácia glu-
tamínergického systému sa z pohľadu hypotézy o neuroplas-
ticite javí ako jeden z najdôležitejších potencionálnych cieľov
antidepresívnej liečby (Auer, 2000).

Neuroplasticita a tianeptín

V kontexte s vyššie uvedeným sa významne zvýšil záujem
o štúdium farmakologických vlastností a klinických účin-
kov tianeptínu. Tianeptín má špecifické neurotrofické vlast-
nosti. Liečba tianeptínom ovplyvňuje neurónovú plasticitu
prostredníctvom zvýšenia počtu synaptických spojení a re-
parácie poruchových spojení (Kasper, 2006). Dlhodobé po-
dávanie tianeptínu pôsobí na hipokampus a amygdalu, ktoré
sú pri depresii najviac alterované na celulárnej úrovni.
McEwen a Olie (2005), ktorí spracovali prehľad účinkov

tianeptínu na CNS, udávajú, že tianeptín v hipokampe zvy-
šuje mieru neurogenézy, spôsobuje predlžovanie a vetvenie
dendritov, znižuje mieru apoptózy a zvyšuje jeho objem.
V amygdale taktiež pôsobí na zväčšovanie dĺžky a na vetve-
nie dendritov a v prefrontálnom kortexe znižuje mieru apop-
tózy.
Vplyv na neuroplasticitu dosahuje tianeptín najmä pô-

sobením na glutamát. Tianeptín normalizuje narušenú glu-
tamátovú neurotransmisiu a to cez fosforyláciu niektorých
subjednotiek AMPA-receptorov (Sveningsson a kol., 2007).
Inhibuje patologické stresom indukované zmeny glutamáter-
gickej neurotransmisie v hipokampe a amygdale v animál-
nych modeloch (Reznikov a kol., 2007, Kole a kol., 2002).

Vplyv tianeptínu na neuroplasticitu – klinické
súvislosti

Obnovenie neuroplasticity poškodených buniek po podávaní
tianeptínu sa klinicky prejaví ako ústup depresie. Tianep-
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tín redukuje úzkosť spojenú s depresiou, tento anxiolytický
účinok môže byť spôsobený normalizáciou neuroplasticity
v amygdale (Alby a kol., 1993). V amygdale stres zvyšuje
a tianeptín znižuje počet dendritických spojení, u depresív-
nych pacientov sa amygdala javí ako hyperaktívna v porov-
naní so zdravými jedincami (Vouimba a kol., 2006). Zníženie
anxiety u depresívnych pacientov potvrdilo nezávisle od seba
viac klinických štúdií, a to ešte v čase pred objavením sa te-
órie o neuroplasticite (Alby a kol., 1993, Wilde a Benfield,
1995).
Vzhľadom na to, že hipokampus je jednou z najdôleži-

tejších oblastí, ktorá kontroluje kognitívne funkcie, obno-
venie neuroplasticity tianeptínom v hipokampe a na kor-
tikálnej úrovni sa prejaví v zlepšení kognitívnych funkcií.
Podľa niektorých autorov k prvým viditeľným znakom zlep-
šenia depresie u pacientov liečených tianeptínom patrí zlep-
šenie schopnosti koncentrácie pozornosti (Novotný a Faltus,
2003).
Existuje hypotéza, že vďaka účinku tianeptínu na odstrá-

nenie negatívnych morfologických zmien spôsobených dep-
resiou, dochádza k redukcii vulnerability pacienta k depresii
a tým k jeho ochrane pred ďalšími epizódami depresie (Kas-
per, 2006). V klinickej praxi to znamená, že liečba tianeptí-
nom zlepšením neuroplasticity môže znižovať riziko relapsu
a rekurencie fáz rekurentnej depresie. Túto hypotézu potvr-
dila aj štúdia Daleryho a kol. (2001).
Niektoré štúdie sa pomocou neurozobrazovacích metód

zaoberajú vplyvom dlhodobého stresu na funkciu a morfoló-
giu centrálnej nervovej sústavy. Hipokampus obsahuje veľké
množstvo adreno-steroidových receptorov, ktoré sú vnímavé
na tzv. stresové hormóny vylučované pri strese (McEwen
a Chattarji, 2004). Pôsobením dlhodobého stresu bola zis-
tená alterácia fungovania amygdaly a hipokampu (Vouimba
a kol., 2006) a zvýšenie miery apoptózy v temporálnom kor-
texe (Luccassen a kol., 2004) a súčasne bola zistená reverzi-
bilita týchto zmien po podaní tianeptínu (Jay a kol., 2004,
Rocher a kol., 2004). Tianeptín blokuje pôsobenie stresu na
morfológiu hipokampu a amygdaly a na synaptickú plasti-
citu. Na základe vyššie uvedeného Fuchs a kol. (2004) pova-
žujú stresujúce životné udalosti za výrazný rizikový faktor
vzniku depresie. Na základe svojich výskumov udávajú, že
už jeden mesiac trvajúci chronický psychologický stres redu-
koval objem hipokampu v animálnom modeli depresie. Au-
tori udávajú, že sociálne konflikty majú supresívny efekt na
štruktúru hipokampu a tá môže byť obnovená pomocou an-
tidepresíva tianeptín. Výsledky štúdie podporujú aktuálne
teórie, podľa ktorých depresívna porucha môže byť dopre-
vádzaná poškodením štrukturálnej plasticity a antidepresíva
majú korigovať túto dysfunkciu.

Záver

Podľa aktuálnej hypotézy o patofyziológii depresie zmenená
neuroplasticita v amygdale, hipokampe a prefrontálnom kor-
texe vedie k vzniku depresívnych stavov a to pre relatívny
nedostatok synaptických spojení. Opačne platí, že obnove-
nie neuroplasticity odstráni depresívne stavy, teda látky,
ktoré majú neurotrofický efekt v týchto oblastiach CNS,
majú antidepresívny účinok. Jednou z týchto látok je tianep-
tín. Dlhodobé podávanie tianeptínu pôsobí na hippocampus
a amygdalu, ktoré sú pri depresii najviac alterované na ce-
lulárnej úrovni. Vplyv na neuroplasticitu dosahuje tianeptín
pôsobením na glutamát. Odstránenie celulárnych poškodení
tianeptínom sa klinicky prejaví ako ústup depresie.
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