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INTRODUCERE 

Depresia este una dintre problemele majore de sănatate publică apreciindu-se la ora 

actuală că afectează 10% din populaţie şi ocupă locul 2 ca invaliditate temporară de muncă 

după bolile cardiovasculare. 
Se apreciază că medicamentele antidepresive utilizate astăzi în principal în 

tratamentul  depresiei majore au eficacitate relativ similară pentru toate grupele de 

antidepresive disponibile dar diferă semnificativ între ele în ceea ce priveşte siguranţa. 

Unele din cele mai sigure medicamente antidepresive sunt considerate a fi inhibitorii 

selectivi de recaptare a serotoninei (SSRI) care, din acest motiv sunt şi cele mai prescrise 

dintre antidepresive. 

Lucrarea a fost structurată în două părți: o parte generală și o parte specială. Partea 

generală cuprinde 11 capitoleintitulate: Anatomia tubului digestiv la om și murine/cobai; 

Istoricul cercetărilor de anatomie, fiziologie și farmacologie a sistemului nervos enteric și 

motilitații intestinale; Circuite neuronale la nivelul peretelui tubului digestiv; Activitatea 

mecanică și electrică a tubului digestiv; Fiziologia muschiului neted al tractului gastro-

intestinal; Serotonina, transportorul serotoninei și receptorii serotoninergici; Receptorii 

serotoninei din tractul gastro-intestinal; Sindromul carcinoid; Sindromul de intestin iritabil; 

Inhibitorii selectivi de recaptare ai serotoninei (SSRI); Antagoniști 5-HT3 și rolul 5-HT3 la 

nivel SNC și tubului digestiv. 

Partea specială este structurată de asemenea în 11 capitole care cuprind scopul 

lucrării, material și metodă, rezultate și discuții în diferite etape de lucru, discuții finale, 

concluzii, contribuți personale. 

IPOTEZA DE LUCRU 

Cele mai importante riscuri legate de utilizarea antidepresivelor inhibitoare selective 

de recaptare a serotoninei (SSRI) sunt datorate influenţării sistemului serotoninergic în 

principal la nivelul aşa numitului “creier enteric” reprezentat de plexurile Meissner şi 

Auerbach de la nivelul intestinului, care sunt foarte bogate în sinapse serotoninergice, cea 

mai mare cantitate de serotonină din organism găsindu-se la nivel intestinal. Prin influenţarea 

sistemului serotoninergic enteric aceste antidepresive pot produce în principal greţuri şi 

vărsături, uneori şi afectarea tranzitului intestinal. 

Trebuie ţinut seama că motilitatea intestinală este controlată în principal de sistemul 

colinergic. Substanţele anticolinesterazice, care cresc disponibilul de acetilcolină, indiferent 

dacă sunt medicamente precum neostigmina sau anticolinesterazice utilizate în tratamentul 

bolii Alzheimer, sau substanţe toxice precum unele insecticide sau substanţe toxice de luptă 

cresc uneori dramatic tranzitul intestinal. În oglindă atât blocarea receptorilor colinergici de 

tip  muscarinic (M) la nivel intestinal, spre exemplu prin atropină cât şi blocarea receptorilor 

colinergici de tip nicotinic (N) prin ganglioplegice produc o scădere importantă a tranzitului 

intestinal care poate merge în cazul ganglioplegicelor până la paralizia intestinului. 

În afectarea motilităţii intestinale influenţarea contracţiilor intestinale de către 

serotonina endogenă al cărui disponibil este crescut de către antidepresivele inhibitoare 

selective ale recaptării serotoninei trebuie corelată cu influenţarea tranzitului intestinal de 
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către acetilcolina endogenă, al cărei disponibil nu este influenţat de către antidepresivele 

inhibitoare selective ale recaptării serotoninei. 

Pe de altă parte în literatura de specialitate se apreciază că cel puţin greţurile şi 

vărsăturile ar putea fi datorate unei stimulări a receptorilor serotoninergici 5-HT₃ din creier 

ca urmare a creşterii disponibilului de serotonină în sinapsele serotoninice nervos centrale 

produsă prin inhibarea recaptării serotoninei din aceste sinapse. 

În aceste condiţii ne-am pus problema să analizăm urmatoarele premise: 1. În ce 

măsură serotonina influenţează activitatea motorie la nivel intestinal.2.În ce măsură acţiunea 

acetilcolinei la nivel intestinal este influenţată de serotonină.3.În ce măsură în activitatea 

motorie intestinală a serotoninei intervin receptorii 5-HT₃.4.În ce masura blocarea 

receptorilor 5-HT₃ influenţează efectul antidepresiv al inhibitorilor selectivi de recaptare a 

serotoninei. 

Pentru aceasta s-au efectuat o serie de experimente după cum urmează:1.Evaluarea 

viabilităţii şi stabilităţii fragmentului jejunal al intestinului de şobolan normal, izolat în baia 

de organ şi evaluarea responsivităţii acestuia la administrarea de acetilcolină şi de serotonină. 

2.Cercetarea efectului acetilcolinei asupra fragmentului intestinal de şobolan izolat în baia de 

organ, recoltat după administrarea de PCPA în doză de 300 mg/kgc/zi intraperitoneal timp de 

3 zile, substanţă  care epuizează depozitele endogene de serotonină şi stabilirea unei corelaţii 

doză/efect.3.Evaluarea răspunsului la serotonină a fragmentului de intestin de şobolan izolat 

în baia de organ recoltat după administrarea de PCPA în doză de 300 mg/kgc/zi, 

intraperitoneal timp de 3 zile, substanţă  care epuizează depozitele endogene de serotonină şi 

stabilirea unei corelaţii doză/efect.4.Studiul interrelaţiei dintre serotonină şi acetilcolină 

asupra activităţii motorii a intestinului izolat de şobolan recoltat după administrarea de PCPA 

în doză de 300 mg/kgc/zi intraperitoneal timp de 3 zile, substanţă  care epuizează depozitele 

endogene de serotonină şi stabilirea unei corelaţii doză/efect.5.Evaluarea influenţei rolului 

receptorilor 5-HT₃ în răspunsul la serotonină al intestinului izolat de şobolan în baia de 

organ.6.Evaluarea influenţei blocării receptorilor 5-HT₃ asupra efectului antidepresiv al 

inhibitorilor SSRI. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

 

În prezenta lucrare au fost realizate două tipuri de experimente . Prima parte a 

cercetărilor experimentale au fost efectuate pe intestin (jejun izolat) în baia de organ. A doua 

parte a cercetărilor au fost efectuate prin testul înotului forțat (cunoscut și sub numele de 

testul Porsolt).  

Baia de organ 

S-a lucrat pe șobolani masculi Wistar, în vârstă de 3 luni, cântărind 300-350 g, 

proveniți din biobaza UMF “Carol Davila”. Pentru fiecare experiment s-au utilizat opt 

preparate intestinale provenite de la opt șobolani. În primul experiment s-a recoltat intestinul 

de la șobolani care nu au suferit nici un fel de tratament prealabil. În toate celelalte 

experimente , s-a lucrat pe intestin izolat recoltat de la șobolani care au fost tratați în prealabil 

timp de 3 zile cu para-clorofenilalanină (PCPA) în doză de 300mg/kg corp , dizolvată în 

Tween 80 1% , administrat intraperitoneal timp de 3 zile consecutiv (pentru epuizarea 

rezervelor endogene de serotonină). Animalele au fost menținute în condiții standard de 
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temperatură, umiditate, ciclu noapte-zi normal, având acces la apă și hrană ad libitum cu 

excepția ultimelor 18 ore înainte de eutanasie, când au fost înfometate. Experimentele s-au 

desfășurat în conformitate cu principiile etice (experimentele au fost realizate conform 

Directivei 86/609 a Consiliului European). 

Substanțele cu excepția atropinei sulfat și granisetronului clorhidrat au fost procurate 

de la Sigma. Atropina sulfat 1 mg/1 ml a provenit de la Takeda, iar Granisetronul clorhidrat 1 

mg/1 ml, 3 ml de la Kabi. Fluidul utilizat pentru menținerea viabilității tisulare în baia de 

organ a fost reprezentat de soluție Tyrode cu următoarea compoziție (g/l): NaCl (8,0), KCI 

(0,2), CaCl2 (0,2), NaHCO3 (1,0), MgCl2 (1,0), NaH2PO4 (0,5), glucoză (1.0); care a fost 

menținut la 37 ° C și barbortat cu aer. Primele cinci substanțe au fost amestecate separat, 

înainte de a adăuga soluția compusă din glucoză și NaH2PO4. S-a ținut cont de gradul de 

hidratare a sărurilor și s-au calculat dozele astfel încât să fie luate în considerare valorile 

menționate pentru sărurile nehidratate. 

Substanțele și soluțiile utilizate ca agenți activi pentru motilitate au fost: acetilcolina: 

10-2 M, 10-3 M, 10-4 M, 10-5 M, 10-6 M (1 mol de acetilcolină ca iodură de acetilcolină = 

273,11 g); serotonina: 10-2 M, 10-3 M, 10-4 M, 10-5 M, 10-6 M (1 mol de serotonină sub 

formă de clorhidrat de serotonină = 212,68 g);atropină sulfat 10-3 M, 10-4 M, 10-5 M, 10-6 

M (1 mol de atropină sub formă de sulfat = 676,82 g); granisetron clorhidrat 10-3 M, 10-4 M, 

10-5 M, 10-6 M (1 mol de granisetron sub formă de clorhidrat =  348,87 g). Cantitățile de 

substanțe administrate în baia de organ au fost calculate de asemenea astfel încât 

concentrațiile administrate să reprezinte concentrațiile de substanțe în soluțiile din baia de 

organ , ținând seama că volumul băii de organ utilizate în experimentul nostru este de 10 ml.  

A fost utilizat o baie cu două camere (Ugo Basile 4050). Înregistrările au fost realizate 

prin intermediul a două traductoare izometrice la Ugo Basile (model 7003) care acoperă o 

gamă forță de la 0 la 50 g. Forța exercitată asupra unui fascicul de fibre de carbon gol la 

interior a fost transformată în semnal electric proporțional. Traductoarele au fost conectate la 

un sistem de achiziție (Ugo Basile - Data Capsule), cu un conector corespunzător. 

Înregistrările și interpretări ale rezultatelor au fost 

efectuate cu ajutorul software-ului 17400 Data 

Capsule (a se vedea figura 1). 

Fig. 1: Baia de organ Ugo Basile 4050 cuplată cu 

capsulă de date Ugo Basile – Data Capsule și laptop-ul pe 

care s-au făcut înregistrările cu ajutorul software-ului 17400 

Data Capsule  

Șobolanii au fost sacrificați prin dislocare 

cervicală și sângerare din arterele carotide. După o 

incizie a peretelui abdominal pe linia mediană, un segment de jejun a fost secționat urmat de 

eliminarea porțiunii din apropierea joncțiunii cu bulbul duodenal (5 cm distanța). Conținutul 

a fost îndepărtat și apoi s-a spălat cu soluție Tyrode (descrisă mai sus). 

După curățarea aderențelor de țesut adipos și conjunctiv, fragmentele de organ 

(aproximativ 1 cm lungime) au fost montate vertical sub tensiunea de repaus de 1 gF într-o 

baie de organ de 10 ml cu soluție Tyrode care au fost menținute la 37 °C și barbotate cu aer. 

Răspunsurile jejunului izolat au fost înregistrate izometric. Țesutul a fost lăsat să se 
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echilibreze timp de 30 de minute pe parcursul cărora fluidul a fost înlocuit la fiecare 10 min, 

iar tensiunea a fost ajustată la 15 minute și 30 de minute înainte de înregistrări. 

Pentru validarea modelului experimental reprezentat de intestinul izolat de şobolan în 

baia de organ, s-a făcut o înregistrare de bază a activității motorii a fragmentului de intestin 

timp de 1 minut.  

Fig.2: Exemplu 

de traseu al activității 

contractile al intestinului 

izolat. Se observă tonusul 

bazal al activității 

contractile (la stânga 

graficului) și activitatea 

contractilă determinată 

de două doze de 

acetilcolină (doza mică la 

mijlocul graficului și doza 

mare la dreapta 

graficului) . Pe verticală 

este reprezentată forța de 

contracție (măsurată în 

gF) iar pe orizontală 

timpul măsurat în 

secunde.  

S-a introdus în baie 0,1 ml din soluția de acetilcolină de concentrație minimă 10-6M, 

obținându-se în baie o concentrație de 10-8M, s-a înregistrat răspunsul timp de 60 secunde, 

apoi s-a adus următoarea doză de acetilcolină ce realizează concentraţii de 10⁻⁴ M, urmată de 

înregistrarea răspunsului timp de 60 secunde.  

Astfel acetilcolina a fost administrată în doze astfel încât să realizeze în baia de organ 

concentraţii de 10⁻⁸ M şi concentraţii de 10⁻⁴ M. Dupa administrarea dozei care să realizeze 

în baia de organ a concentrației de 10-4 M de acetilcolină, fragmentul de organ s-a spălat de 

trei ori cu soluție Tyrode la intervale de 60 secunde, s-a lăsat timp de 20 minute in soluția 

Tyrode pentru reacomodare (soluția s-a schimbat la 10 minute). 

S-a făcut o înregistrare de bază a activitații motorii a fragmentului de intestin timp de 

1 minut. Serotonina a fost administrată succesiv în doze astfel încât să realizeze în baia de 

organ concentraţii de 10⁻⁸ M, 10⁻⁷ M, 10⁻⁶ M, 10⁻⁵ M şi 10⁻⁴ M. După doza care realizează 

concentrații în baia de organ de 10⁻⁴ M de serotonină fragmentul de organ s-a spălat de trei 

ori cu soluție Tyrode la intervale de 60 secunde. 

Pentru evaluarea efectului acetilcolinei, atropinei, serotoninei, granisetronului asupra 

intestinului izolat de şobolan în baia de organ recoltat după epuizarea rezervelor endogene de 

serotonină la animalele pretratate cu PCPA s-a făcut o înregistrare de bază a activității 

motorii a fragmentului de intestin timp de 1 minut. S-a introdus în baie 0,1 ml din soluția de 

acetilcolină de concentrație minimă 10-6 M, obținându-se în baie o concentrație de 10-8 M, s-a 

înregistrat răspunsul timp de 60 secunde, apoi s-a adus următoarea doză de acetilcolină, 

urmată de înregistrarea raspunsului timp de 60 secunde. După obținerea primului răspuns 

pozitiv la doza de acetilcolină, s-a administrat acetilcolină in progresie geometrică cu rația 10 

continuă la fiecare 60 secunde pentru fiecare doză aplicată și urmată de raspuns până la o 

doză care să realizeze în baia de organ concentraţii de acetilcolină care dau un raspuns 
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maximal conform unor experimente anterioare, de 10-4 M. Această metodă o vom numi 

METODA DOZELOR CUMULATE.(vezi figura cu traseul înregistrat – figura 2) 

După administrarea dozei care să realizeze în baia de organ concentraţiade 10-4 M de 

acetilcolină, fragmentul de organ s-a spălat de trei ori cu soluție Tyrode la intervale de 60 

secunde, s-a lăsat timp de 20 minute in soluția Tyrode pentru reacomodare (soluția s-a 

schimbat la 10 minute).S-a făcut o înregistrare de bază a activității motorii a fragmentului de 

intestin timp de 1 minut. S-a administrat soluția de atropină, în doză care să realizeze în baia 

de organ concentraţii minime (10-8 M) și s-a înregistrat răspunsul. S-a testat apoi răspunsul la 

acțiunea contractantă a acetilcolinei prin METODA DOZELOR CUMULATE (descrisă 

anterior). Fragmentul de organ s-a spălat de trei ori cu soluție Tyrode la intervale de 60 

secunde, s-a lăsat timp de 20 minute în soluția Tyrode pentru reacomodare (soluția s-a 

schimbat la 10 minute). S-a făcut o înregistrare de bază a activității motorii a fragmentului de 

intestin timp de 1 minut. S-a administrat soluția de atropină, în doză care să realizeze în baia 

de organ concentraţii de 10 ori mai mari (10-7 M) și s-a înregistrat răspunsul timp de 1 minut. 

S-a testat răspunsul la acțiunea contractantă a acetilcolinei prin METODA DOZELOR 

CUMULATE (descrisă anterior). S-a repetat spălarea conform cu datele prezentate mai sus și 

apoi administrarea dozei care să realizeze în baia de organ concentraţii de atropină 10-6 M, 

urmată de acetilcolină în doze progresiv crescătoare care să realizeze în baia de organ 

concentraţii de de la 10-8 la 10-4 M în progresie geometrică cu rația 10. Ciclul se continuă 

până la doza de atropină de 10-5 M (în baia de organ). 

Și pentru celelalte substanțe testate în experimentele ulterioare s-a procedat de o 

manieră similară .  

S-au determinat tonusul muscular al preparatului măsurat în grame forţă (gF), forţa 

maximă de contracţie măsurată în grame forţă (gF), durata contracţiei măsurată în secunde, 

durata relaxării măsurată în secunde. S-au calculat forţa de contracţie măsurată în grame forţă 

(gF) şi obţinută prin diferenţa dintre forţa maximă de contracţie şi tonusul bazal, viteza de 

evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul contracţiei măsurată în grame forţă pe secundă 

(gF/s) şi obţinută prin raportul între forţa de contracţie măsurată în grame forţă şi durata 

contracţiei măsurată în secunde şi viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcusul 

relaxării măsurată în grame forţă pe secundă şi obţinută prin raportul dintre forţa de contracţie 

(gF) şi durata relaxării măsurată în secunde (s).S-a cercetat în ce măsură aceşti parametri se 

menţin relativ constanţi şi în ce măsură aceşti parametri se modifică prin administrarea de 

diverse substanțe active , așa cum s-a arătat mai sus. Prelucrarea statistică a presupus 

calcularea mediilor şi a deviaţiilor standard. Semnificaţia statistică a diferenţelor a fost 

cercetată prin testul t Student. S-au considerat semnificative statistic doar diferenţele pentru 

care p < 0,05. S-a utilizat programul Microsoft Excel. 

Înotul forțat 

Au fost utilizate rozătoare – șoareci albinoși, suşa Swiss albino 25-30 g, provenind de 

la biobaza UMF Carol Davila București. Animalele aduse de la biobază cu cel puțin 3 zile 

anterior experimentelor pentru acomodare, au fost menținute în condiții de laborator standard, 

cu găzduire în cuști de plexiglas, cu talaș pe planșeu, câte 12 șoareci per cușcă, cu hrană 

granulată și apă ad libitum, cu temperatură ambianta de 21-24C și umiditate relativă de 45-

60%, ciclu noapte-zi normal (iluminare între orele 7 și 19). Numărul de animale pe lot a fost 
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stabilit la 15 (experimentul 1), respectiv 10 (experimentul 2). Experimentele au fost în acord 

cu legislația în vigoare. 

Au fost utilizate: granisetron și fluoxetină. Forme farmaceutice utilizate: formă 

injectabilă a unui preparat comercial de granisetron injectabil 1 mg/ml (Granisetron Kabi 1 

mg/1 ml), pulbere de fluoxetină (standard intern Medochemie, Cipru) care s-au administrat 

intraperitoneal . Concentrațiile soluțiilor au fost astfel calculate încât să se administreze 

5ml/kg corp , adică 0,15 ml soluție la un șoarece de 30 g. 

Loturile utilizate în experimentul 1 au fost: lotul martor: solventul substanțelor 

injectabile: ser fiziologic administrat in volum de 5 ml/kgc, cu 30 minute anterior 

experimentului;lot tratat cu fluoxetină 10 mg/kgc, administrată intraperitoneal cu 30 minute 

anterior experimentului ;lot tratat cu fluoxetină 20 mg/kgc, administrată intraperitoneal cu 30 

minute anterior experimentului. 

Loturile utilizate în experimentul 2 au fost:lotul martor: solventul substanțelor 

injectabile: ser fiziologic administrat in volum de 5 ml/kgc, cu 30 minute anterior 

experimentului atat în hemiabdomenul drept cât și în hemiabdomenul stâng;lot tratat cu 

granisetron 0,1 mg/kgc: granisetron 0,1 mg/kgc administrat în hemiabdomenul drept în 

volum de 5 ml/kgc, cu 30 minute anterior experimentului și solventul substanțelor injectabile 

- ser fiziologic administrat in volum de 5 ml/kgc, cu 30 minute anterior experimentului în 

hemiabdomenul stâng;lot tratat cu granisetron 1 mg/kgc: granisetron 1 mg/kgc administrat în 

hemiabdomenul drept în volum de 5 ml/kgc, cu 30 minute anterior experimentului și 

solventul substanțelor injectabile - ser fiziologic administrat in volum de 5 ml/kgc, cu 30 

minute anterior experimentului în hemiabdomenul stâng;lot tratat cu fluoxetină 20 mg/kgc: 

solventul substanțelor injectabile - ser fiziologic administrat in volum de 5 ml/kgc, cu 30 

minute anterior experimentului în hemiabdomenul drept, și fluoxetina 20 mg/kgc 

administrată intraperitoneal cu 30 minute anterior experimentului în hemiabdomenul stâng; 

lot tratat cu granisetron 0,1 mg/kgc + fluoxetină 20 mg/kgc:, granisetron 0,1 mg/kgc 

administrat cu 30 minute anterior experimentului în hemiabdomenul drept, și fluoxetina 20 

mg/kgc administrată intraperitoneal cu 30 minute anterior experimentului în hemiabdomenul 

stâng;lot tratat cu granisetron 1 mg/kgc + fluoxetină 20 mg/kgc:, granisetron 1 mg/kgc 

administrat cu 30 minute anterior experimentului în hemiabdomenul drept, și fluoxetina 20 

mg/kgc administrată intraperitoneal cu 30 minute anterior experimentului în hemiabdomenul 

stâng. 

Aparatura utilizată a fost alcătuită din pahare Berzelius cu apă la 28C cu 

dimensiunile de 18 cm înălțime, 10 cm diametru, înălțimea apei 12 cm, temperatura apei 

28C, sisteme de înregistrare video. 

Testele s-au desfășurat pe lumină naturală, între 8.30 și 16.30. Parametrul utilizat 

pentru prelucrare a fost timpul de înot din ultimele 4 minute ale unei sesiuni de înot de 6 

minute. Scoringul a fost efectuat de persoane antrenate în acest scop, câte una-două persoane 

per experiment. Citirea rezultatelor s-a făcut orb (s-au repartizat șoarecii în trei pahare 

Berzelius simultan, variind poziția de introducere în paharul 1, 2 sau 3 a fiecărui lot de 

animale), conform unui protocol de testare. Imobilitatea animalului a fost definită ca lipsa 

mișcărilor cu excepția celor respiratorii și a celor necesare pentru menținerea la suprafața 
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apei, fără mișcări active importante pe orizontală și pe verticală. Înotul a fost definit prin 

mișcări active pe orizontală sau pe verticală la suprafața apei.  

În mod normal într-un astfel de experiment , șoriceii prezintă mișcări foarte active de 

înot în primele 2 minute după care devin aproape imobili mulțumindu-se să își mențină botul 

la suprafață pentru a putea respira. Medicamentele antidepresive cresc timpul de mobilitate al 

animalelor în a doua perioadă de testare. Se consideră că există o proporționalitate între 

durata timpului de mobilitate în ultimele 4 minute al testului și intensitatea efectului 

antidepresiv al substanțelor administrate. 

Microsoft Excel a fost utilizat în scopul analizei statistice. Pentru fiecare lot s-au 

calculat mediile și deviațiile standard. S-a utilizat t-test pentru evaluarea semnificației 

statistice a diferențelor între loturi. P <0,05 a fost considerat a indica o diferență semnificativă 

statistic. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Într-un prim experiment s-a cercetat viabilitatea şi responsivitatea la acetilcolină şi la 

serotonină a intestinului izolat în baia de organ recoltat de la şobolan normal. Analiza celor 3 

parametrii prezentaţi mai sus a arătat că intestinul izolat îşi menţine o activitate relativ 

constantă în baia de organ existând mici diferenţe de evoluţie în timp a acestei activităţi 

pentru acelaşi preparat, dar existând diferenţe relativ mari de la un preparat la altul. Acest 

preparat îşi creşte activitatea contractilă semnificativ statistic şi dependent de doză după 

administrarea a diverse concentraţii de acetilcolină în baia de organ. Activitatea preparatului 

nu este însă modificată semnificativ statistic pentru administrarea de serotonină chiar pentru 

un interval de doze cuprins între 10⁻⁸ M şi 10⁻⁴ M serotonină în baia de organ. 

Activitatea motorie a serotoninei asupra intestinului este bine documentată în 

literatura de specialitate. S-a emis ipoteza că lipsa de activitate a serotoninei constatată în 

condiţiile noastre experimentale este datorată faptului că intestinul conţine în plexurile 

mienterice depozite foarte mari de serotonină endogenă care generează un tonus 

serotoninergic endogen care nu poate fi depăşit de serotonina exogenă administrată de noi în 

baia de organ. Ipoteza ni se pare credibilă dacă ţinem seama de datele de literatură care arată 

că 90% din serotonina organismului se sintetizează și se găseşte la nivel intestinal. Cu 

siguranţă, în aceste condiţii tonusul serotoninergic intestinal trebuie să fie impresionant. 

În aceste condiţii ne-am pus problema ca ulterior să lucrăm în baia de organ numai cu 

fragmente de intestin recoltat de la şobolan normal la care depozitele endogene de serotonină 

au fost epuizate prin pretratament cu PCPA administrat intraperitoneal timp de 3 zile. 

Cunoscând din literatura de specialitate că activitatea motorie a intestinului este 

controlată în principal prin acetilcolină într-o primă etapă ne-am propus să studiem influenţa 

acetilcolinei exogene asupra activităţii motorii a intestinului izolat în baia de organ recoltat de 

la şobolani cu depozitele de serotonină endogenă epuizate prin pretratament cu PCPA. 

Pentru aceasta s-au administrat în baia de organ doze de acetilcolină care să realizeze 

concentraţii în baia de organ progresiv crescătoare de 10⁻⁸ M, 10⁻⁷ M, 10⁻⁶ M, 10⁻⁵ M şi 

respectiv 10⁻⁴ M. 

La fiecare concentraţie de acetilcolină s-au evaluat cei 3 parametrii calculaţi arătaţi 

mai sus. Analiza rezultatelor a arătat că forţa de contracţie a preparatului este crescută de 
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acetilcolină dependent de doză. La concentraţia maximă administrată creşterea a fost pur şi 

simplu spectaculoasă, aceasta înregistrând valori de 9-10 ori mai mari faţă de forţa de 

contracţie spontană a preparatului. Acetilcolina a crescut de-asemenea viteza evoluţie a forţei 

pe parcursul contracţiei, dar această creştere a fost semnificativă statistic doar pentru dozele 

mari de acetilcolină de 10⁻⁴ M. Acetilcolina nu modifică semnificativ statistic viteza de 

evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul relaxării.  

Pentru a cerceta receptorii colinergici implicaţi în acest efect al acetilcolinei, în 

continuare am administrat doze progresive de acetilcolină (10⁻⁸ M - 10⁻⁴ M) după 

administrare prealabilă a variate doze de atropină, adică doze de atropină care să realizeze în 

baia de organ, concentraţii de 10⁻⁸ M, 10⁻⁷ M, 10⁻⁶ M şi 10⁻⁵ M. Analiza celor trei parametri 

calculaţi a arătat că toate dozele de atropină mai mari sau egale cu 10⁻⁷ M au antagonizat 

toate efectele acetilcolinei. Numai la doza de 10⁻⁸ M atropină, acetilcolina în dozele maxime 

administrate a avut un efect semnificativ statistic. Aceasta ne-a permis să tragem concluzia că 

în condiţiile noastre experimentale acetilcolina îşi exercită efectele constatate prin 

intermediul unor receptori colinergici de tip muscarinic (M).  

În următorul experiment ne-am pus problema sa cercetăm dacă intestinul izolat 

recoltat de la şobolan la care depozitele endogene de serotonină au fost epuizate răspunde la 

administrarea de serotonină exogenă. Cu alte cuvinte, ne-am pus problema să verificăm 

ipoteza lansată mai sus conform căreia serotonina exogenă este lipsită de efect pe intestinul 

izolat recoltat de la şobolani cu depozite de serotonină normale deoarece nu este capabilă să 

depăşească tonusul serotoninergic endogen. Pentru aceasta s-au administrat în baia de organ 

doze progresiv crescătoare de serotonină care să realizeze în baia de organ concentraţii de 

serotonină de 10⁻⁸ M, 10⁻⁷ M, 10⁻⁶ M, 10⁻⁵ M şi respectiv 10⁻⁴ M. Pentru fiecare 

concentraţie de serotonină s-au evaluat cei trei parametri calculaţi arătaţi mai sus. Rezultatele 

au arătat că, la fel ca şi acetilcolina, serotonina creşte semnificativ statistic şi dependent de 

doză, atât forţa de contracţie cât şi viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul 

contracţiei. Creşterea forţei de contracţie produsă de serotonină este însă mai mică decât 

creşterea forţei de contracţie produsă de acetilcolină. Doza maximă de serotonină 

administrată (10⁻⁴ M în baia de organ) a crescut forţa de contracţie de numai 4-5 ori, nu de 9-

10 ori cum a crescut forţa de contracţie aceeaşi concentraţie de acetilcolină. 

În Figura 3 este prezentat efectul acetilcolinei şi serotoninei asupra forţei de 

contracţie. Pentru ca efectele celor două substanţe să fie comparabile s-a reprezentat creşterea 

procentuală raportată la valoarea de bază a activităţii preparatului. Se poate constata cu 

uşurinţă că doza maximă de acetilcolină a crescut forţa de contracţie cu peste 900% pe când 

concentraţia maximă de serotonină a crescut forţa de contracţie cu numai puţin peste 400%. 

Spre deosebire de acetilcolină, serotonina creşte însă şi viteza de evoluţie a forţei de 

contracţie pe parcursul relaxării. 

Dacă am gândi mecanicist două substanţe care au acelaşi efect, dacă se administrează 

împreună ar trebui să îşi sumeze efectul, totuşi fenomenele biologice sunt în general mult mai 

complexe. 

Din datele de literatură se poate deduce cu uşurinţă că principalul tonus motor al 

intestinului este tonusul colinergic.  
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Fig.3:Variaţia procentuală a forţei de contracţie faţă de valoarea de bază a preparatului după 

administrarea de  acetilcolină în doze cuprinse între 10⁻⁸ M şi 10⁻⁴ M prezentată comparativ cu variaţia 

procentuală a forţei de contracţie faţă de valoarea de bază a preparatului după administrarea de serotonină în 

concentraţii de 10⁻⁸ M până la 10⁻⁴ M. Înălţimea coloanelor reprezintă modificarea procentuală (%) a forţei 

de contracţie faţă de forţa de contracţie în condiţii bazale, pentru diferite concentraţii de serotonină (coloanele 

din faţă) şi respectiv acetilcolină (coloanele din spate). 1=10⁻⁸ M; 2= 10⁻⁷ ; 3= 10⁻⁶ M ; 4= 10⁻⁵ M ; 5= 10⁻⁴ 

M.  

Pe de-o parte este de notorietate faptul că substanţele care cresc tonusul colinergic 

endogen, fie medicamente cum este neotistigmina sau cum sunt anticolinesterazicele utilizate 

în tratamentul bolii Alzheimer, fie substanţe toxice cum sunt unele insecticide sau substanţele 

toxice de luptă cresc uneori dramatic tranzitul intestinal. Pe de altă parte este de-asemenea de 

notorietate faptul că substanţele care diminuează tonusul colinergic intestinal cum este 

atropina sau cum sunt substanţele ganglioplegice scad foarte mult tranzitul intestinal putând 

merge până la paralizie intestinală, în cazul ganglioplegicelor. Asemenea modificări 

dramatice de tranzit intestinal nu sunt descrise pentru substanţele care modifică tonusul 

endogen al serotoninei. Nici inhibitoarele specifice ale recaptării serotoninei care cresc 

tonusul endogen al serotoninei nu produc o diaree de intensitate maximă cu incontinenţă 

sfincteriană cum produc anticolinesterazicele ireversibile, nici epuizarea depozitelor de 

serotonină prin rezerpină nu produce paralizie intestinală cum produc ganglioplegicele. 

În aceste condiţii ne-am pus problema să studiem pe intestinul izolat de şobolan 

interacţiunile farmacodinamice dintre acetilcolină şi serotonină. Pentru aceasta s-au 

administrat doze progresiv crescătoare de serotonină care să realizeze în baia de organ 

concentraţii progresiv crescătoare de 10⁻⁸ M, 10⁻⁷ M, 10⁻⁶ M, 10⁻⁵ M şi respectiv 10⁻⁴ M. 

Pentru fiecare concentraţie de serotonină s-au administrat doze progresiv crescătoare de 

acetilcolină care să realizeze în baia de organ concentraţii de 10⁻⁸ M, 10⁻⁷ M, 10⁻⁶ M şi 10⁻⁵ 

M. Pentru fiecare cuplu de concentraţii serotonină/acetilcolină s-a evaluat activitatea motorie 

a intestinului izolat recoltat de la şobolani la care depozitele endogene de serotonină au fost 

epuizate. Această activitate a fost evaluată cu ajutorul celor trei parametri calculaţi descrişi 

mai sus. 
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Rezultatele au arătat că şi în prezenţa serotoninei acetilcolina creşte forţa de contracţie 

a preparatului. Această creştere nu mai este dependentă de doză ca în cazul când acetilcolina 

era administrată singură, lăsând impresia că serotonina antagonizează efectele dozelor mari 

de acetilcolină fără să antagonizeze însă şi efectul dozelor mici de acetilcolină. 

Un asemenea comportament al asociaţiei ne-a făcut sa credem că este posibil ca 

efectul dozelor mici de acetilcolină să se producă printr-un mecanism diferit faţă de 

mecanismul prin care se produce efectul dozelor mari de acetilcolină.  

 
Fig.4: Variaţia procentuală a forţei de contracţie faţă de valoarea de bază produsă de administrarea 

de concentraţii succesive de acetilcolină cuprinse între 10⁻⁸ M şi 10⁻⁴ M – coloanele din spate, prezentată 

comparativ cu variaţia procentuală a forţei de contracţie faţă de valoarea de bază produsă de administrarea de 

acetilcolină în concentraţii cuprinse între 10⁻⁸ M şi 10⁻⁴ M după administrare prealabilă de serotonină în 

concentraţie de 10⁻⁶ M – coloanele din faţă.Înălţimea coloanelor reprezintă modificarea procentuală (%) a 

forţei de contracţie faţă de forţa de contracţie în condiţii bazale, produsă de diferite concentraţii de acetilcolină 

(coloanele din spate) şi de diferite concentraţii de acetilcolină după administrarea prealabilă a unei 

concentraţii de serotonină în baia de organ de 10⁻⁶ M (coloanele din faţă). 1 = 10⁻⁸ M ; 2=10⁻⁷  M ; 3=10⁻⁶ M 

; 4=10⁻⁵ M ; 5=10⁻⁴ M . 

Pe baza datelor de literatură se poate presupune că efectul dozelor mici de acetilcolină 

este produs prin stimularea receptorilor colinergici de tip muscarinic (M) în sprijinul acestei 

afirmaţii vine desigur şi faptul, arătat mai sus, că efectele acetilcolinei sunt antagonizate prin 

atropină. 

Efectul dozelor mari de acetilcolină ar putea fi produs însă prin stimularea unor 

receptori nicotinici (N) din plexurile mienterice. Credem că este vorba de plexul mienteric şi 

nu de plexul submucos deoarece activitatea măsurată de noi este o activitate motorie şi nu o 

activitate secretorie (controlată de plexul submucos). Stimularea acestor receptori ganglionari 

de către acetilcolina exogenă ar fi putut determina eliberarea de acetilcolină în sinapsele 

parasimpatice neuroefectorii. Un asemenea mecanism ar fi foarte probabil o modalitate de 

amplificare a efectului acetilcolinei dacă ţinem seama de faptul că la nivelul sistemului 

nervos intestinal la o sinapsă nicotinică ar corespunde circa opt mii de sinapse muscarinice. 

Această ipoteză nu vine în contradicţie cu constatările de mai sus conform cărora efectele 

acetilcolinei sunt antagonizate de atropină. Chiar dacă stimulează receptorii nicotinici efectul 

final al acetilcolinei exogene producându-se prin acetilcolina endogenă eliberată în sinapsele 

parasimpatice terminale ceea ce implică în final tot receptori muscarinici care sunt blocaţi de 
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atropină. În schimb această ipoteză este în deplină concordanţă cu date absolut clasice de 

farmacologie conform cărora receptorii nicotinici sunt mult mai puţin sensibili la acetilcolină 

decât receptorii muscarinici, receptorii nicotinici putând fi stimulaţi numai de concentraţii 

mari de acetilcolină. 

În asemenea condiţii este posibil ca serotonina să fi antagonizat efectul dozelor mari 

de acetilcolină prin diminuarea eliberării de acetilcolină endogenă în sinapsele parasimpatice 

neuroefectorii. Acest mecanism ar fi trebuit să implice receptori serotoninergici presinaptici. 

Inhibarea eliberării de acetilcolină de către serotonină prin intermediul unor receptori 

serotoninergici presinaptici este documentată în literatura de specialitate. 

Serotonina a antagonizat de asemenea şi creşterea vitezei de contracţie pe parcursul 

contracţiei produsă de acetilcolină. Întrucât atunci când a fost administrată singură cât şi 

atunci când a fost administrată în prezenţa serotoninei, acetilcolina a crescut viteza de 

evoluţie a forţei pe parcursul contracţiei numai la dozele mari putem  presupune că această 

creştere a fost produsă de acetilcolină în principal prin stimularea receptorilor nicotinici, iar 

mecanismul prin care serotonina a antagonizat acest efect este cel descris mai sus, respectiv 

scăderea eliberării de acetilcolină în sinapsele parasimpatice neuroefectorii prin stimularea 

unor receptori serotoninergici presinaptici. 

Serotonina însă a crescut de fiecare dată viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe 

parcursul contracţiei, iar atunci când acetilcolina a fost administrată după serotonină, 

acetilcolina a antagonizat acest efect al serotoninei. Mecanismul acestei interacţiuni este greu 

de interpretat. 

În ceea ce priveşte viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul relaxării, 

aceasta a continuat să fie crescută de către serotonină iar acest efect al serotoninei nu a fost 

antagonizat de către acetilcolină. Nici în prezenţa serotoninei, acetilcolina nu a influenţat 

viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul relaxării. 

Toate aceste aspecte ne fac sa credem că la nivelul intestinului există o intrecaţiune 

complexă între acetilcolină şi serotonină. Serotonina antagonizează efectul dozelor mari de 

acetilcolină, atât în ceea ce priveşte creşterea forţei de contracţie cât şi în ceea ce priveşte 

viteza de evoluţie a forţei pe parcursul contracţiei, fără să antagonizeze şi efectul dozelor mici 

de acetilcolină. Faptul că serotonina antagonizează efectul acetilcolinei de creştere a vitezei 

de evoluţie a forţei pe parcursul contracţiei, dar că şi acetilcolina antagonizează efectul 

serotoninei de creştere a vitezei de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul contracţiei ne 

face să credem că asupra acestui parametru serotonina ar putea să acţioneze prin mai multe 

tipuri de receptori serotoninergici. 

Faptul că acetilcolina care a antagonizat efectul serotoninei de creştere a vitezei de 

evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul contracţiei, nu a antagonizat şi viteza de evoluţie a 

forţei de contracţie pe parcursul relaxării ne face sa credem că cele două viteze de evoluţie a 

forţei sunt influenţate de serotonină prin receptori serotoninergici diferiţi. 

Antagonizarea prin serotonină a efectului dozelor mari de acetilcolină asupra forţei de 

contracţie şi a vitezei de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul contracţiei pare să se 

producă prin stimularea unor receptori serotoninergici presinaptici care scade eliberarea de 

acetilcolină în sinapsele parasimpatice neuroefectorii. 
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În ansamblu, trebuie plecat probabil de la premiza prezentată la debutul acestui 

capitol conform căreia motricitatea intestinală este controlată dominant prin intermediul 

sistemului colinergic. 

În aceste condiţii serotonina ar putea avea un efect modulator asupra tranzitului 

intestinal în funcţie de tonusul colinergic de la acest nivel. Dacă serotonina are un asemenea 

efect modulator rezultă că şi medicamentele antidepresive inhibitoare specifice ale recaptării 

serotoninei (SSRI) prin creşterea disponibilului de serotonină la nivelul sistemului nervos 

enteric ar putea avea un asemenea efect modulator. La persoanele cu un tonus colinergic 

crescut şi prin aceasta cu un tranzit intestinal accelerat inhibitorii specifici ai recaptării 

serotoninei prin creşterea disponibilului de serotonină endogenă ar putea diminua tonusul 

colinergic intestinal prin scăderea eliberării de acetilcolină endogenă în sinapsele 

parasimpatice neuroefectorii şi prin aceasta ar putea diminua intensitatea tranzitului 

intestinal. 

Invers, la persoanele care au tonus colinergic diminuat, inhibitarele selctive ale 

recaptării serotoninei ar putea creşte tranzitul intestinal prin efectele proprii ale serotoninei de 

a stimula activitatea contractilă şi prin aceasta să se producă greţuri, vărsături, eventual 

accelerarea tranzitului intestinal ceea ce este clar raportat în literatura de specialitate. În ceea 

ce priveşte receptorii serotoninergici implicaţi în această modulare a tranzitului intestinal 

produsă de serotonină putem face următoarele consideraţii: 

Diminuarea eliberării de acetilcolină în sinapsele colinergice neuroefectoare prin 

intermediul unor receptori serotoninergici presinaptici trebuie sa implice receptori 

serotoninergici din categoria 5-HT1 deoarece numai receptori din această categorie sunt 

receptori presinaptici 

Stimularea tranzitului intestinal nu poate fi produsă de serotonină prin intermediul 

receptorilor serotoninergici 5-HT-1. Este adevărat că există şi receptori 5-HT-1 postsinaptici, 

nu numai presinaptici. Receptorii 5-HT-1 postsinaptici sunt însă receptori cuplţi cu proteine 

Gi iar stimularea lor nu are cum să crească contractilitatea. 

Stimularea contracţiei ar putea fi produsă de serotonină prin intermediul receptorilor 

serotoninergici de tip 5-HT2. Aceştia sunt cuplaţi cu proteine de tip Gq, iar stimularea lor 

generează creşterea inozitoltrifosfatului (IP3) intracelular prin aceasta se eliberează în 

citoplasmă ioni de calciu din depozitele intracelulare iar creşterea concentraţiei intracelulare a 

ionilor de calciu ar putea creşte contractilitatea. 

Stimularea contracţiei ar putea fi produsă prin intermediul receptorilor 5-HT-3. 

Aceştia sunt receptori de tip canale ionice iar stimularea lor ar putea creşte contractilitatea. 

Aceşti receptori sunt bine reprezentaţi la nivelul intestinului, iar rolul lor în controlul 

motilităţii intestinale este bine documentat în literatura de specialitate.  

Stimularea motilităţii intestinale ar putea fi produsă prin intermediul receptorilor 5-

HT- 4. Aceştia sunt receptori cuplaţi cu proteine Gs iar stimularea lor creşte contractilitatea. 

Aceşti receptori sunt bine reprezentaţi la nivelul intestinului şi rolul lor în controlul motilităţii 

intestinale este de asemenea bine documentat în literatura de specialitate.  

Stimularea motilităţii intestinale ar putea fi produsă de asemenea prin intermediul 

receptorilor 5-HT-5 - 5-HT-7 şi aceştia sunt receptori cuplaţi tot cu proteine Gs iar stimularea 

lor creşte contractilitatea. Aceeşti receptori sunt foarte puţin cunoscuţi în literatura de 

specialitate şi foarte probabil numai unii dintre ei sunt prezenţi la nivel intestinal, iar rolul lor 
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în controlul motilităţii intestinale nu este elucidat la ora actuală. Pentru a obţine unele 

informaţii privind receptorii serotoninergici implicaţi în creşterea motilităţii intestinale 

produsă de serotonină ne-am pus problema să studiem în continuare influenţarea efectului 

serotoninei prin administrare prealabilă de granisetron, medicament care blochează în mod 

specific receptorii 5-HT-3.  

În ipoteza noastră dacă granisetronul antagonizează complet efectele serotoninei 

rezultă că aceste efecte se produc exclusiv prin intermediul receptorilor 5-HT-3. Dacă 

granisetronul nu antagonizează deloc efectul serotoninei rezultă că aceasta îşi exercită 

efectele prin alte tipuri de receptori serotoninergici decât receptorii 5-HT-3. Dacă 

granisetronul antagonizează numai parţial efectele serotoninei rezultă că serotonina îşi 

exercită efectele atât prin intermediul receptorilor 5-HT-3 cât şi prin intermediul altor 

receptori serotoninergici, foarte probabil receptorii 5-HT-4, posibil şi receptori 5-HT-5, 5-

HT-7 dar în nici un caz receptorii 5-HT-1 care nu cresc contractilitatea şi nici receptorii 5-

HT-2 care nu se găsesc la nivel intestinal. Pentru aceasta s-au administrat în baia de organ 

doze progresiv crescătoare de granisetron care să realizeze concentraţii în baia de organ de 

10⁻⁸ M - 10⁻⁵ M şi pentru fiecare doză de granisetron s-au administrat în baia de organ doze 

progresiv crescătoare de serotonină care să realizeze în baia de organ concentraţii de 10⁻⁸ M - 

10⁻⁴ M. Pentru fiecare cuplu de concentraţii s-au analizat cei trei parametri calculaţi, arătaţi 

mai sus. Rezultatele au arătat că granisetronul antagonizează efectele serotoninei pentru toţi 

cei 3 parametrii analizaţi. Granisetronul anatagonizează efectul serotoninei de a creşte forţa 

de contracţie, anatagonizează efectul serotoninei de a creşte viteza de evoluţie a forţei de 

contracţie pe parcursul contracţiei şi anatagonizează efectele serotoninei de a creşte viteza de 

evoluţie a forşei de contracţie pe parcursul relaxării. Aceasta ne face să credem că toate 

aceste 3 mecanisme prin care serotonina creşte contractilitatea intestinală se produc cu 

implicarea receptorilor 5-HT 3.  

Totuşi pentru anumite concentraţii de granisetron, serotonina a scăzut viteza de 

evoluţie a forţei pe parcursul contracţiei. Aceasta ne-a făcut să credem că în plus în 

stimularea receptorilor 5-HT3 implicaţi în creşterea vitezei de evoluţie a forţei de contracţie 

pe parcursul contracţiei serotonina stimulează şi o altă categorie sau şi alte categorii de 

receptori serotoninergici implicaţi în scăderea vitezei de evoluţie a forţei de contracţie pe 

parcursul contracţiei. În aceste condiţii putem aprecia că asocierea granisetronului la 

serotonină are efecte complexe, pe de o parte garanisetronul împiedică stimularea 

contractilităţii produsă de serotonină prin intermediul receptorilor 5-HT 3. Pe de altă parte 

administrarea de granisetron creează un dezechilibru funcţional între receptorii 5-HT3 a căror 

stimulare creşte viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul contracţiei şi alţi 

receptori serotoninergici a căror stimulare scade viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe 

parcursul contracţiei. În aceste condiţii serotonina în prezenţa garanisetronului scade viteza 

de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul contracţiei ceea ce are drept consecinţă 

creşterea duratei contracţiei. Creşterea duratei contracţiei ar putea fi implicată în scăderea 

frecvenţei de apariţie a contracţiilor. Pe baza celor arătate mai sus putem presupune că 

asocierea granisetronului la substanţele antidepresive inhibitoare selective ale recaptării 

serotoninei ar putea anatagoniza efectul acestora de a produce greţuri, vărsături şi eventual 

diaree atât prin anatagonizarea efectului contractil al serotoninei, cât şi prin o scădere 

suplimentară a frecvenţei de apariţie a contracţiilor intestinale ca urmare a creşterii duratei 
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acesteia. Întrucât receptorii implicaţi în efectul antidepresiv al inhibitoarelor specifice ale 

recaptorii serotoninei sunt conform datelor de literatură, receptorii de tip 5-HT 1, teoretic 

granisetronul ar trebui să nu antagonizeze însă şi efectul antidepresiv al substanţelor 

inhibitoare selective ale recaptării serotoninei.  

Pentru a verifica această ultimă impoteză s-au cercetat încontinuare eventualele 

interacţiuni medicamentoase între granisetron şi inhibitoarele specifice ale recaptării 

serotoninei în ceea ce priveşte efectul antidepresiv. Dintre inhibitoarele specifice ale 

recaptării serotoninei am optat pentru utilizarea Fluoxetinei. 

În testul înotului forțat s-a măsurat timpul de mobilitate al şoricelului în secunde pe o 

perioadă de 4 minute care urmează după primele 2 minute de agitaţie ale animalului. 

Conform datelor de literatură cu cât timpul de mobilitate măsurat în aceste condiţii este mai 

lung cu atât efectul antidepresiv este mai intens. Un prim experiment efectuat în aceste 

condiţii a avut ca obiectiv să evalueze efectul antidepresiv al Fluoxetinei în condiţiile noastre 

experimentale şi să stabilească o doză de Fluoxetină potrivită pentru a fi utilizată în 

experimetul următor. Pentru aceasta s-a lucrat pe 3 loturi a câte 15 şoricei, 1 lot martor căruia 

i s-a administrat ser fiziologic şi 2 loturi de cercetat, un lot căruia i s-a administrat Fluoxetină 

10 mg/kgc şi un lot căruia i s-au administrat 20 mg Fluoxetină per kgc. Toate administrările 

s-au făcut intraperitoneal cu 30 de minute înainte de introducerea animalului în dispozitivul 

experimental. Rezultatele au arătat că Fluoxetina a crescut timpul de mobilitate al animalelor 

de laborator dependent de doză, dar diferenţele faţă de lotul martor au fost semnificative 

statistic numai pentru doza de 20 mg/kgc Fluoxetină nu şi pentru doza de 10 mg/kgc 

Fluoxetină. În aceste condiţii s-a decis că în experimentul următor să fie analizată doza de 20 

mg/kgc de Fluoxetină care, în modelul nostru experimental produce un efect antidepresiv 

semnificativ statistic.  

Experimentul următor s-a derulat practic în aceleşi condiţii experimentale numai că de 

data aceasta au fost utilizate 6 loturi. Un lot martor căruia i s-a aministrat ser fiziologic, un lot 

la care s-a administrat Granisetron în doză de 0,1 mg/kgc, un lot care a primit Granisetron în 

doză de 1 mg/kgc, un lot care a primit Fluoxetină 20 mg/kgc, un lot care a primit Fluoxetină 

20 mg/kgc şi Granisetron 0,1 mg/kgc, un lot care a primit Fluoxetină 20 mg/kgc şi 

Granisetron 1 mg/kgc.  

Rezultatele au arătat că atât Fluoxetina administrată singură cât şi Granisetronul în 

ambele doze au crescut semnificativ statistic faţă de martor timpul de mobilitate al animalelor 

de laborator. Nu au existat însă diferenţe semnificative statistic între efectul Fluoxetinei şi 

efectul Granisetronului la nici una din cele 2 doze administrate. Aceasta ne face să credem că, 

în condiţiile noastre experimentale Granisetronul are un efect antidepresiv per se care nu 

creşte semnificativ cu doza şi care este practic de aceeaşi intensitate cu efectul antidepresiv al 

unei doze de 20 mg/kgc Fluoxetină. Probabil că efectul antidepresiv per se al Granisetronului 

nu este de intensitate foarte mare dacă ţinem seama că doza de 20 mg/kgc Fluoxetină este 

doza minimă care a produs un efect antidepresiv semificativ statistic în aceste condiţii. Noi 

nu am utilizat doze mai mari decât aceasta, dar în literatura de specialitate există multe 

experimente în care se demonstrează că Fluoxetina are un efect antidepresiv dependent de 

doză şi semnificativ statistic mai mare la dozele mari faţă de dozele mici care la rândul lor au 

şi ele un efect semnificativ statistic faţă de martor. Asocierea unei doze de 20 mg/kgc 

Fluoxetină cu 1 doză de 0,1 mg/kgc Granisetron a rescut timpul de mobilitate al animalelor 
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de experienţă semificativ statistic faţă de lotul martor, ceea ce este compatibil de asemenea cu 

un efect antidepresiv. Efectul antidepresiv al acestei asocieri a fost de asemenea semificativ 

statistic mai mare decât efectul antidepresiv al dozei de 20 mg/kgc Fluoxetină administrată 

singură. Aceasta ne face să credem că în condiţiile noastre experimentale Granisetronul în 

această doză creşte efectul antidepresiv al Fluoxetinei. Doza de 20 mg/kgc Fluoxetină 

asociată cu o doză de 1 mg/kgc Granisetron a crescut de asemenea timpul de mobilitate al 

animalelor de laborator semnificativ statistic faţă de martor ceea ce este compatibil cu un 

efect antidepresiv. Efectul antidepresiv al acestei asociaţii nu a fost însă semnificativ statistic 

diferit de efectul antidepresiv al dozei de 20 mg/kgc Fluoxetină administrată singură. Aceasta 

ne face să credem că Granisetronul creşte efectul antidepresiv ala Fluoxetinei numai la doze 

mici nu şi la doze mari, doze la care această creştere a efectului antidepresiv al Fluoxetinei nu 

se mai poate constata.  

Pe baza tuturor acestor date putem aprecia că în niciun caz Granisetronul nu 

anatagonizează efectul antidepresiv al inhibitoarelor selective ale recaptării serotoninei, aşa 

cum era dealtfel de presupus şi teoretic. Mai mult decât atât Granisetronul pare să aibă el 

însuşi un slab efect antidepresiv, iar la doze mici pare chiar să fie capabil să crească efectul 

antidepresiv al Fluoxetinei, creştere care dispare însă la dozele mari. Este posibil ca acestă 

interacţiune, în fapt complexă între Granisetron şi disponibilul de serotonină crescut în creier 

prin administrarea de inhibitoare selective ale recaptării serotoninei să se datoreze unui 

dezechilibru funcţional între variatele tipuri de receptori serotoninergici în creier aşa cum am 

văzut că Granisetronul realizează un astfel de dezechilibru funcţional la nivel intestinal. În 

orice caz pe baza tuturor datelor prezentate putem aprecia că Granisetronul ar putea fi capabil 

să anatagonizeze tulburările de tranzit intestinal produse de antidepresivele  inhibitoare 

selective ale recaptării serotoninei, fără să antagonizeze efectul antidepresiv.  

Credem că pentru o astfel de utilizare a Granisetronului ar fi de preferat ca acesta să 

fie utilizat preferenţial în doze mici, doze care pe baza datelor noastre experimentale ar putea 

să crească efectul antidepresiv al acestor medicamente, iar pe baza datelor de literatură ar 

prezenta riscuri mai mici având în vedere faptul că toate reacţiile adverse ale Granisetronului 

descrise în literatură sunt reacţii adverse de tip toxic şi, pe cale de consecinţă, dependente de 

doză, adică mai frecvente la doze mari decât la doze mici. În concluzie toate aceste cercetări 

ne arată că depresia o problemă majoră de sănătate publică poate fi tratată astăzi cu mai multe 

grupe de medicamente care nu diferă între ele din punct de vedere al eficacităţii, dar diferă 

semificativ între ele din punct de vedere al siguranţei.  

Cele mai sigure medicamente antidepresive sunt la ora actuală antidepresivele 

inhibitoare selective ale recaptării serotoninei care însă prezintă şi ele riscuri de tulburări 

digestive datorate creşterii disponibilului de serotonină la nivelul sistemului nervos enteric. 

Activitatea motorie a intestinului este controlată dominant printr-un sistem colinergic, 

acetilcolina creşte această motilitate prin creşterea forţei de contracţie a musculaturii 

intestinale şi prin creşterea vitezei de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul contracţiei 

fără să fie influenţată şi viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul relaxării. 

Serotonina are înainte de toate un efect mai degrabă modulator asupra activităţii intestinale. 

Serotonina creşte în mod direct activitatea contractilă a intestinului crescând forţa de 

contracţie, viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul contracţiei dar şi viteza de 

evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul relaxării. Stimularea contractilităţii produse de 
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serotonină e însă de mai mică intensitate decât stimularea contractilităţii produsă de 

acetilcolină. Practic la dozele mari efectul acetilcolinei este dublu faţă de efectul serotoninei. 

Serotonina determină de asemenea o scădere a eliberării de acetilcolină în fantele sinaptice 

ale sinapselor parasimpatice neuroefectorii. Prin aceasta serotonina este capabilă să 

diminueze efectele acetilcolinei de stimulare a contractilităţii intestinale, cel puţin ale 

acetilcolinei endogene sau ale acetilcolinei exogene administrate în doze suficient de mari ca 

să stimuleze receptorii nicotinici din plexurile mienterice. Toate aceste efecte ale serotoninei 

sunt produse foarte probabil prin intermediul mai multor tipuri de receptori serotoninergici, 

cel puţin ţinând seama de datele nostre experimentale. Inhibarea eliberării acetilcolinei în 

sinapsele parasimpatice neuroefectorii trebuie să fie produsă de serotonină prin intermediul 

unor receptori din categoria 5-HT 1.  

Stimularea directă a contractilităţii este produsă de serotonină dominant prin 

intermediul receptorilor 5-HT 3. Pot interveni şi alţi receptori serotoninergici în afara celor 

descrişi mai sus cum ar fi unii receptori implicaţi în scăderea vitezei de evoluţie a forţei de 

contracţie pe parcursul contracţiei. Toate aceste aspecte ne fac să credem că efectul 

antidepresivelor inhibitoare specifice ale recaptării serotoninei asupra motilităţii intestinale 

produse ca urmare a creşterii disponibilului de serotonină la nivel intestinal trebuie să 

depindă de starea funcţională a intestinului. În cazul unui intestin cu tonus colinergic crescut, 

serotonina al cărei disponibil este crescut prin aceste medicamente ar trebui să diminueze 

intensitatea contractilităţii intestinale prin scăderea eliberării de acetilcolină în sinapsele 

parasimpatice neuroefectorii. Aceasta se corelează foarte bine cu efectul favorabil al 

antidepresivelor inhibitoare specifice ale recaptării serotoninei în sindromul de intestin 

iritabil. Este foarte probabil ca acest efect favorabil să se datoreze nu numai îmbunătăţirii 

stării timice (efect antidepresiv, efect anxiolitic) ci şi diminuării tonusului colinergic la nivel 

intestinal. În cazul unui intestin cu tonus colinergic scăzut, serotonina al cărei disponibil este 

crescut prin administrarea de antidepresive inhibitoare selective ale recaptării serotoninei ar 

trebui să crească intensitatea motilităţii intestinale prin efectele sale proprii asupra motilităţii 

intestinale şi să producă greţuri, vărsături, eventual diaree ceea ce chiar sunt descrise în 

literatura de specialitate. Aceste tulburări intestinale produse de antidepresivele inhibitoare 

selective ale recaptării serotoninei sunt realizate de către serotonină dominant prin implicarea 

receptorilor 5-HT 3. Asocierea de medicamente blocante specifice ale receptorilor 5-HT 3 

cum este Granisetronul ar putea să anatagonizeze reacţiile adverse digestive ale 

medicamentelor antidepresive din această categorie. Granisetronul nu numai că nu scade 

efectul antidepresiv al acestor medicamente, dar chiar are el însuşi un slab efect antidepresiv, 

iar la doze mici poate să crească efectul antidepresiv al antidepresivelor inhibitoare selective 

ale recaptării serotoninei, creştere care dispare la doze mari. 
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CONCLUZII FINALE 

1. Depresia este o problemă majoră de sănătate publică. 

 2.  Antidepresivele disponibile astăzi au practic toate aceeaşi eficacitate dar 

diferă între ele din punct de vedere al siguranţei. 

 3. Cele mai sigure antidepresive sunt considerate la ora actuală inhibitoarele 

selective ale recaptării serotoninei. 

 4. Chiar şi inhibitoarele specifice ale recaptării serotoninei pot produce reacţii 

adverse digestive prin creşterea disponibilului de serotonină la nivel intestinal. 

 5. Sistemul nervos enteric conţine aproximativ 90% din serotonina întregului 

organism ceea ce face ca la acest nivel tonusul serotoninergic să aibă valori impresionante. 

 6. Administrarea de serotonină la un preparat intestinal recoltat de la şobolan 

cu depozite endogene de serotonină intacte este lipsită de efect, deoarece în aceste condiţii 

serotonina exogenă nu poate depăşi tonusul serotoninergic endogen. 

 7. Pe intestinul izolat recoltat de la şobolan cu depozite endogene de 

serotonină epuizate, serotonina creşte activitatea motorie intestinală sub 3 aspecte: creşte 

forţa de contracţie a preparatului, creşte viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul 

contracţiei şi creşte viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul relaxării. 

 8. Acetilcolina creşte activitatea contractilă a intestinului izolat recoltat de la 

şobolan normal. 

 9. Acetilcolina creşte şi activitatea contractilă a intestinului izolat recoltat de la 

şobolan la care depozitele endogene de serotonină au fost epuizate. 

 10. Creşterea activităţii contractile a intestinului izolat produsă de acetilcolină 

se manifestă sub 2 aspecte: respectiv creşterea forţei de contracţie şi creşterea vitezei de 

evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul contracţiei. Acetilcolina nu creşte viteza de 

evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul relaxării. 

 11. Creşterea contractilităţii intestinale produsă de acetilcolină este dependentă 

de doză şi evoluează după o relaţie doză/efect cu o pantă abruptă. 

 12. Pentru dozele mari acetilcolina creşte forţa de contracţie mult mai mult 

decât o cresc aceleaşi concentraţii de serotonină. 

 13. Serotonina anatagonizează efectele dozelor mari de acetilcolină fără să 

antagonizeze şi efectele dozelor mici de acetilcolină. 

 14. S-a emis ipoteza că la doze mici acetilcolina acţionează numai prin 

intermediul unor receptori muscarinici pe când la doze mari intervine şi o stimulare a 

receptorilor nicotinici din plexurile mienterice care amplifică spectaculos intensitatea 

efectului ţinând seama că la nivel intestinal unei sinapse nicotinice îi corespund aproximativ 

8000 de sinapse muscarinice. 

 15. În aceste condiţii s-a apreciat că antagonizarea efectului dozelor mari de 

acetilcolină prin serotonină este produsă de serotonină prin stimularea unor receptori 

serotoninergici presinaptici, stimulare care are drept consecinţă scăderea eliberării de 

acetilcolină în sinapsele muscarinice. 

 16. Aceasta a permis lansarea ipotezei conform căreia serotonina are un efect 

modulator asupra motricităţii intestinale. 
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 A. Pe un intestin cu tonus colinergic crescut, şi prin aceasta cu o activitate 

motorie crescută, serotonina, prin scăderea eliberării de acetilcolină în sinapsele muscarinice 

ar putea să scadă tonusul colinergic intestinal şi prin aceasta să diminueze tranzitul intestinal. 

 B. Această interpretare este compatibilă cu eficacitatea antidepresivelor 

inhibitoare selective ale recaptării serotoninei în sindromul de intestin iritabil. 

 C. Pe un intestin cu tonus colinergic scăzut serotonina ar putea să crească 

motilitatea intestinală prin efectele sale proprii asupra musculaturii intestinale aşa cum a fost 

arătat mai sus. 

 D. Această interpretare este compatibilă cu greţurile, vărsăturile şi eventualele 

tulburări de tranzit intestinal produse de antidepresivele inhibitoare selective ale recaptării 

serotoninei. 

 17. În ceea ce priveşte subtipurile de receptori serotoninergici prin intermediul 

cărora acţionează serotonina se pot spune cele de mai jos: 

 A. Scăderea eliberării de acetilcolină în sinapsele muscarinice trebuie să fie 

produsă de serotonină prin intermediul unor receptori serotoninergici de tip 5-HT 1 deoarece 

numai receptorii din această categorie sunt receptori presinaptici. 

B. Stimularea contractilităţii intestinale nu poate fi produsă prin intermediul unor 

receptori serotoninergici postsinaptici de tip 5-HT1 deoarece aceştia sunt receptori cuplaţi cu 

proteinele Gi, iar stimularea lor nu creşte contractilitatea. 

C. Stimularea contractilităţii intestinale realizată de serotonină nu poate fi produsă 

prin intermediul unor receptori 5-HT2, deşi aceştia sunt cuplaţi cu proteine Gs capabile să 

crească contractilitatea, deoarece acest subtip de receptori serotoninergici nu se găsesc la 

nivel intestinal. Există date de literatură care sugerează că receptorii 5-HT2A şi 5-HT2B ar 

putea exista la nivel intestinal , dar studii efectuate pe şoareci modificaţi genetic de asemenea 

manieră încât să nu prezinte receptori 5-HT2A şi 5-HT2B (knockout) au demonstrat că lipsa 

acestor receptori nu influenţează comportamentul motor intestinal. 

D. Stimularea contractilităţii realizată de serotonină ar putea fi produsă prin 

intermediul receptorilor 5-HT4 care sunt receptori cuplaţi cu canale ionice, şi a receptorilor 5-

HT5 care sunt receptori cuplaţi cu proteine Gs deoarece ambele tipuri de receptori cresc 

contractilitatea, se găsesc la nivel intestinal, iar rolul lor în influenţarea motilitatăţii 

intestinale este bine documentat în literatura de specialitate. 

E. Stimularea contracţiei ar putea fi produsă de serotonină şi prin intermediul 

receptorilor 5-HT6 şi 5-HT7, deoarece şi aceştia sunt receptori cuplaţi cu proteine Gs şi 

stimularea lor ar putea creşte contractilitatea dar aceşti receptori sunt puţin cunoscuţi în 

literatura de specialitate şi nu este clar dacă sunt reprezentaţi  sau cât de bine sunt reprezentaţi 

la nivel intestinal. 

18. Stimularea contractilităţii intestinale produsă de serotonină sub toate cele trei 

aspecte, respectiv forţa de contracţie, viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul 

contracţiei şi viteza de evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul relaxării este realizată de 

serotonină, cel puţin în condiţiile noastre experimentale prin intermediul receptorilor 5-HT3 

deoarece toate aceste efecte ale serotoninei au fost antagonizate de granisetron, medicament 

blocant specific al receptorilor 5-HT3. 

19. Cu siguranţă în controlul motricităţii intestinale realizat de serotonină intervin şi 

alte tipuri de receptori serotoninergici deoarece, în condiţiile noastre experimentale, după 
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blocarea receptorilor 5-HT3 prin granisetron, serotonina a scăzut viteza de evoluţie a forţei de 

contracţie pe parcursul contracţiei. 

20.  Pe baza tuturor celor de mai sus am emis ipoteza că granisetronul ar putea să 

antagonizeze tulburările intestinale produse prin creşterea disponibilului de serotonină de 

către antidepresivele inhibitoare selective ale recaptării serotoninei, fără să anatagonizeze 

efectul antidepresiv al acestora, bazat pe datele de literatură care arată că efectul depresiv este 

realizat în principal prin intermediul receptorilor 5-HT1 care nu sunt blocaţi de granisetron. 

21. Cercetarea interacţiunii dintre granisetron şi fluoxetină în ceea ce priveşte efectul 

antidepresivă a arătat că granisetronul nu antagonizează efectul antidepresiv al fluoxetinei. 

22. Granisetronul are el însuşi un efect antidepresiv per se, probabil de mică 

intensitate deoarece acest efect antidepresiv nu a fost semnificativ statistic mai mare decât 

efectul unei doze de 20 mg/kgc fluoxetină nici chiar atunci când doza de granisetron a fost 

crescută de 10 ori. 

23. Dozele mici de granisetron de 0,1 mg/kgc au crescut semnificativ statistic 

intensitatea efectului antidepresiv al fluoxetinei. 

24. Dozele mari de granisetron, de 1 mg/kgc nu au crescut semnificativ statistic 

efectul antidepresiv al fluoxetinei ceea ce ne-a făcut să apreciem că granisetronul creşte 

efectul antidepresiv al fluoxetinei numai la doze mici, această creştere a efectului 

antidepresiv dispărând la dozele mari. 

25. În final facem următoarele consideraţii de sinteză: 

A. Serotonina are un efect modulator asupra tranzitului intestinal prin modularea 

tonusului colinergic, principalul tonus care controlează motilitatea intestinală. 

B. Inhibitoarele specifice ale recaptării serotoninei prin creşterea disponibilului de 

serotonină ar putea diminua tranzitul intestinal pe un intestin cu tonus intestinal colinergic 

crescut ceea ce se corelează cu eficacitatea acestora în sindromul de intestin iritabil. 

C. Pe un intestin cu tonus colinergic scăzut antidepresivele inhibitoare specifice ale 

recaptarii serotoninei sunt capabile să crească tranzitul intestinal prin creşterea disponibilului 

de serotonină care, în principal prin intermediul receptorilor 5-HT3 creşte motilitatea 

inestinală cu producerea de greţuri, vărsături, şi eventual tulburări de tranzit intestinal. 

D.Tulburările intestinale produse de antidepresivele inhibitoare selective ale recaptării 

de serotonină pot fi antagonizate prin granisetron. 

E. Granisetronul nu antagonizează efectul antidepresiv al inhibitoarelor specifice ale 

recaptării serotoninei. Chiar mai mult decât atât are el însuşi un slab efect antidepresiv de 

mică intensitate iar la doze mici creşte efectul antidepresiv al inhibitoarelor selective ale 

recaptării serotoninei, creştere care dispare însă la doze mari. 

F. Credem că într-o eventuală asociere între antidepresivele inhibitoare selective ale 

recaptării serotoninei şi granisetron sunt de preferat dozele mici de granisetron care pe 

deoparte bazat pe datele noastre experimentale ar putea să crească intensitatea efectului 

antidepresiv iar pe de altă parte bazat pe literatura de specialitate ar putea prezenta reacţii 

adverse mai puţine ţinând seama de faptul că reacţiile adverse ale granisetronului sunt reacţii 

de tip toxic şi pe cale de consecinţă dependente de doză. 
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CONTRIBUŢII PERSONALE 

 1. Este pentru prima dată în literatura de specialitate când se studiază 

interacţiunea dintre antidepresivele inhibitoare specifice ale recaptării serotoninei şi blocante 

ale receptorilor serotoninergici 5-HT3 printr-o cercetare complexă care să includă atât studii 

pe organ izolat cât şi teste de psihofarmacologie comportamentală nonclinică. 

 2. Cercetările subliniază o dată în plus faţă de literatura de specialitate 

importanţa majoră a tonusului colinergic asupra motilităţii intestinale. 

 3. Este pentru prima dată când se face o ierarhie între importanţa tonusului 

colinergic şi importanţa tonusului serotoninergic asupra motilităţii intestinale. 

S-a arătat că la doze mari acetilcolina are un efect dublu faţă de aceleaşi doze de 

serotonină şi că serotonina poate influenţa tranzitul intestinal atât prin acţiunea sa proprie pe 

musculatura netedă cât şi prin modularea tonusului colinergic. 

4. Este pentru prima dată când se descrie în mod clar rolul modulator pe care îl are 

serotonina asupra tranzitului intestinal în funcţie de tonusul colinergic la acest nivel. 

5. Este pentru prima dată când se emite ipoteza că eficacitatea antidepresivelor 

inhibitoare selective ale recaptării serotoninei în sindromul de intestin iritabil ar putea fi 

datorată nu numai îmbunătăţirii stării timice (prin efectele antidepresiv, anxiolitic) ci şi 

printr-o acţiune la nivel intestinal produsă prin modularea tonusului colinergic de către 

serotonină al cărei tonus este crescut de către antidepresivele inhibitoare selective ale 

recaptării serotoninei. 

 6. Lucrarea arată în mod clar în ce fel acetilcolina şi serotonina cresc 

motilitatea intestinală. Se arată explicit că acetilcolina creşte forţa de contracţie şi viteza de 

evoluţie a forţei de contracţie pe parcursul contracţiei fără să influenţeze viteza de evoluţie a 

forţei de contracţie pe parcursul relaxării, pe când serotonina creşte toţi aceşti 3 parametrii. 

 7. Lucrarea arată în mod clar că toate mecanismele prin care serotonina creşte 

motilitatea intestinală sunt antagonizate prin blocarea receptorilor 5-HT3. 

 8. Lucrarea arată că granisetronul ar putea să anatagonizeze tulburările 

intestinale produse de antidepresivele inhibitoare specifice ale recaptorii serotoninei fără 

consecinţe negative asupra efectului antidepresiv. 

 9. Este pentru prima dată în literatură când se arată că granisetronul în doze 

mici creşte efectul antidepresivelor inhibitoare selective ale recaptării serotoninei, creştere 

care dispare la doze mari. Este adevărat însă că în literatura de specialitate ete cunoscută aşa 

numita relaţie doză/efect în forma literei “U” pentru medicamentele psihotrope ceea ce are ca 

semnificaţie faptul că în multe situaţii medicamentele psihotrope îşi diminuează efectul la 

doze mari. 

 10. Lucrarea scoate în evidenţă elemente de persepctivă clinică şi terapeutică. 

Se arată că într-o eventuală asociere între antidepresivele inhibitoare specifice ale recaptării 

serotoninei şi granisetron ar fi de preferat să se utilizeze doze mici de ganisetron decât doze 

mari. Din cercetările prezentate se arată că granisetronul în doze mici creşte efectul 

antidepresiv al inhibitoarelor specifice ale recaptării serotoninei, creştere care dispare la 

dozele mari. Mai mult decât atât este de aşteptat ca aceste doze mici să prezinte mai puţine 

reacţii adverse decât dozele mari, dat fiind faptul că reacţiile adverse ale granisetronului sunt 
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reacţii adverse de tip toxic şi deci dependente de doză. Toate acestea reprezintă numai ipoteze 

şi ca în orice cercetare nonclinică, ele trbuiesc confirmate ulterior prin studii clinice. 

11. În final subliniem că cercetările noastre, aşa cum s-a arătat mai sus, au fost de 

natură să lanseze ipoteze terapeutice care se cer a fi demonstrate în perspectivă. 
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