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nicznego stresu, długotrwałe pobudzenie 
receptorów opioidowych kappa może pro-
wadzić do uwrażliwienia organizmu na dzia-
łanie stresorów i tym samym przyczyniać się 
do rozwoju chorób związanych ze stresem. 
Dane przedkliniczne wskazują, że antagoniści 
tych receptorów mogą przynieść korzyści w 
leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i uza-
leżnień. 

Dynorfiny i receptory opioidowe kappa 
stanowią część endogennego systemu, który 
kontroluje homeostazę organizmu. Pod wpły-
wem działania stresorów, sekrecja dynorfin 
wzrasta, w strukturach mózgu istotnych dla 
kontroli reakcji stresowej. Pobudzeniu recep-
torów opioidowych kappa towarzyszy anal-
gezja i awersja, które motywują do ucieczki 
w sytuacji zagrożenia. Jednak na skutek chro-
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Streszczenie

Stres jest złożonym zjawiskiem, które wywiera 
wpływ na zdrowie i funkcjonowanie jednostki. Dy-
norfiny i receptory opioidowe kappa stanowią część 
endogennego systemu, który kontroluje homeostazę 
organizmu. Pod wpływem działania stresorów, dy-
norfiny wydzielane są, w strukturach mózgu istot-
nych dla kontroli reakcji stresowej. Pobudzeniu re-
ceptorów opioidowych kappa towarzyszy analgezja 
i awersja, które motywują do ucieczki w sytuacji 

zagrożenia. Jednak na skutek chronicznego stresu, 
długotrwałe pobudzenie receptorów opioidowych 
kappa może powodować uwrażliwienie organizmu 
na działanie stresorów i tym samym przyczyniać się 
do rozwoju chorób związanych ze stresem. Dane 
przedkliniczne wskazują, że antagoniści tego recep-
tora mogą przynieść korzyści w leczeniu depresji, 
zaburzeń lękowych i uzależnień. 
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Summary

Stress is a complex phenomenon which influ-
ences organism’s health and functioning. Dynor-
phins and kappa opioid receptors are part of endog-
enous system which controls organism’s homeosta-
sis. Stressors induce dynorphins secretion in brain 
structures involved in control of stress reaction. 
Kappa opioid receptor-mediated analgesia and aver-

sion motivates to escape threat. However, chronic 
stress and prolonged kappa opioid receptor activa-
tion can induce stress sensitization, and cause in-
crease in risk of stress related disorders. Preclinical 
data suggests that kappa opioid receptor by antag-
onists have potential for treatment of depression, 
anxiety disorders and addiction.
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