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Artemina powoduje powrót funkcji 
oraz regenerację po częściowym 
uszkodzeniu nerwu
Artemin induced functional recovery and reinnervation 
after partial nerve injury
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Naturalne czynniki neurotroficzne, ułatwiające regenerację 
i  wzrost nerwów, są od dawna przedmiotem zaintereso-
wania naukowców ze względu na potencjalną możliwość 
wykorzystania ich w  terapii schorzeń neurodegeneracyj-
nych i skutków wynikających z mechanicznego uszkodze-
nia nerwu. Jednym z takich czynników jest artemina, białko 
należące do rodziny wspólnej z  czynnikiem neurotroficz-
nym pochodzenia glejowego (GDNF), zwane też neubla-
styną. Procedura podawania egzogennego GDNF, pomimo 
obiecujących perspektyw terapeutycznych wynikających 
z  udowodnionych właściwości neuroprotekcyjnych i  pro-
mujących regenerację nerwów, nie sprawdziła się w  pró-
bach klinicznych z uwagi na uciążliwe i  różnorodne efekty 
niepożądane, takie jak: dolegliwości bólowe, utrata wagi, 
nadwrażliwość jelit czy parestezje. Tak zróżnicowane obja-
wy związane są z szeroką dystrybucją receptorów czynni-
ków wzrostowych (GFR), które występują na wielu typach 
neuronów. Niniejszym efekty działania GDNF są mało selek-
tywne. Przewaga arteminy nad GDNF miałaby polegać na 
preferencyjnym wiązaniu do jednego tylko typu receptorów 
GFR: GFRα3, występujących przede wszystkim na nocycep-
tywnych neuronach czuciowych. Właściwość ta mogłaby 
pozwolić na prowadzenie wysoce ukierunkowanej terapii, 
szczególnie w uszkodzeniach nerwu skutkujących przewle-
kłymi dolegliwościami bólowymi.

Autorzy przebadali efekty przewlekłego podawania arte-
miny w  trzech szczurzych modelach uszkodzenia nerwu. 
W  swoich poprzednich doświadczeniach wykazali, że jej 
działanie obejmuje zarówno złagodzenie objawów beha-
wioralnych charakterystycznych po uszkodzeniu nerwu, 
jak i  odwrócenie towarzyszących neuropatii zmian neuro-
chemicznych. W omawianej pracy badacze skupiają się na 

efektach działania arteminy na nerwy obwodowe – dotych-
czas udowodniono i  opisano wpływ arteminy na włókna 
proksymalne do miejsca uszkodzenia. Szczególną uwagę 
autorzy poświęcili potencjalnej regeneracji nerwów.

W eksperymencie zastosowano trzy sposoby uszkodzenia 
nerwu rdzeniowego L5 szczura jako model neuropatii: ak-
sotomię (wycięcie dwu-trzymilimetrowego odcinka nerwu), 
ligację z  wykorzystaniem nici jedwabnych oraz zmiażdże-
nie powtarzanym kilkakrotnie przez sześćdziesiąt sekund 
uciskiem kleszczy chirurgicznych. Na jednej z  grup zwie-
rząt wykonano operacje pozorowane, obejmujące stan-
dardową procedurę chirurgiczną z  odsłonięciem nerwu 
i zaopatrzeniem rany bez uszkodzenia włókna nerwowego. 
Zwierzęta podzielono na grupy otrzymujące arteminę i sub-
stancję obojętną. Związki podawano podskórnie w  daw-
ce 1mg/kg trzy razy w  tygodniu przez czternaście dni po 
uszkodzeniu. Zastosowano metodę ślepej próby: badacze 
przeprowadzający eksperyment podawali substancje za-
kodowane przez osoby trzecie. Oceniano próg wrażliwości 
na neutralne bodźce czuciowe za pomocą testu von Frey-
’a  (odruch wycofania łapy przez zwierzę w odpowiedzi na 
dotknięcie filamentem o  określonej sile nacisku) oraz na 
nocyceptywne bodźce termiczne z  wykorzystaniem pro-
mieniowania podczerwonego jako źródła ciepła. Po pięciu 
lub sześciu tygodniach od uszkodzenia przeprowadzono 
znakowanie, odpowiednio: nerwu kulszowego oraz skóry 
właściwej. Wstrzyknięcie w badany region związków silnie 
wiążących się z występującymi na powierzchni neuronów 
gangliozydami pozwala na późniejszą ocenę, dzięki meto-
dom immunohistochemicznym, zmian w unerwieniu w rejo-
nach dystalnych i śledzenie potencjalnej regeneracji nerwu. 
Tym samym możliwa była wszechstronna ocena działania 
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arteminy, obejmująca efekty behawioralne, biochemiczne 
i strukturalne.

Wyraźne efekty działania arteminy zaobserwowano w  te-
stach behawioralnych już w  pierwszym tygodniu jej po-
dawania. Wywołana neuropatią nadwrażliwość zwierząt 
w każdym z trzech modeli uległa wyraźnemu zmniejszeniu; 
tym samym próg wrażliwości już po tygodniu terapii osią-
gnął poziom podobny do odnotowanego przed uszkodze-
niem. Efekt ten jednak w modelach podwiązania nerwu i ak-
sotomii nie był trwały, utrzymywał się do jednego tygodnia 
po zakończeniu podawania arteminy. 

Co ciekawe, artemina odwraca efekt neuropatii przede 
wszystkim w modelu uszkodzenia nerwu przez zmiażdże-
nie, a  więc w  uszkodzeniu mającym częściowy charakter. 
Badania immunohistochemiczne dowiodły, że artemina 
normalizuje zmiany biochemiczne wywołane zmiażdże-
niem nerwu, przywracając do fizjologicznego poziomu 
markery charakteryzujące: ból neuropatyczny, uszkodzenie 
aksonów oraz apoptozę (CGRP, IB4) a także promuje rege-
nerację nerwów dystalnych, jednak efekty te nie dotyczą 
modeli aksotomii i  podwiązania. Kontynuowanie testów 
przez sześć tygodni po zakończeniu podawania arteminy 
pozwoliło wykazać, że w modelu zmiażdżenia nerwu arte-
mina powoduje trwałą, pogłębiającą się z  biegiem czasu 
normalizację parametrów biochemicznych, a  także trwałe 
przywrócenie fizjologicznego poziomu wrażliwości. 

Autorzy nie podjęli w omawianym badaniu próby precyzyj-
nego wyjaśnienia przyczyny różnic w  działaniu arteminy 
pomiędzy poszczególnymi modelami. Ustalenie, dlaczego 
w  modelu aksotomii i  podwiązania efekt jest przejściowy, 
a modelu zmiażdżenia – trwały, mogłoby przynieść nowe, 
cenne wnioski o  naturze patologicznego zjawiska, jakim 
jest neuropatia i  tym samym stworzyć nowe możliwości 
trwałego odwracania jej efektów. Autorzy podkreślają, że 
kolejną informacją o którą warto byłoby uzupełnić badania 
jest określenie, w  jakim stopniu regeneracja nerwu zwią-
zana jest z  bezpośrednim wpływem arteminy, a  w  jakim 
– z  naturalnymi mechanizmami neuroprotekcyjnymi za-
pobiegającymi degeneracji nerwów, które artemina może 
aktywować. Dokładniejszego opisania wymaga też natu-
ra działania tego związku. Być może efekt jego działania 
związany jest z powinowactwem do receptorów innych niż 
GFRα3, lub innymi cechami biochemicznymi mogącymi tłu-
maczyć jej specyficzne w zmiażdżeniu nerwu właściwości. 
Szczególnie interesujące mogłoby być porównywanie mo-
deli podwiązania i zmiażdżenia, gdyż podwiązanie nie wiąże 
się – w przeciwieństwie do aksotomii – z radykalnym prze-
rwaniem ciągłości nerwu.

Mimo rodzących się powyższych pytań udowodnienie trwa-
łego odwrócenia pod wpływem arteminy zmian wywoła-
nych częściowym uszkodzeniem nerwu, nie tylko w aspek-
cie behawioralnym, a  więc typowo objawowym, ale też 
biochemicznym i  elektrofizjologicznym, jest niewątpliwie 

niezmiernie wartościowym rezultatem. Warto podkreślić, 
że efekt ten osiągnięto przy podawaniu arteminy spora-
dycznie, zaledwie trzy razy w tygodniu. Co więcej, badacze 
udowodnili, że normalizacji neurochemicznej ulegają różne 
typy włókien czuciowych: efekt nie zależy od mielinizacji, 
średnicy włókna ani profilu jego neuroprzekaźnictwa. Arte-
mina wykazuje więc przewagę nad lekami przeciwbólowy-
mi, oddziałując nie tylko na skutek (ból i nadwrażliwość) ale 
także przyczynę (zmiany neurochemiczne prowadzące do 
wykształcenia i  utrzymania nadwrażliwości w  neuropatii) 
posiadając przy tym cenne właściwości neuroprotekcyjne. 
Potencjalna terapia z wykorzystaniem arteminy wyróżniała-
by się więc na tle innych, zorientowanych przede wszystkim 
na zwalczanie objawów. 
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