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Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o buněčné signalizaci přes
opioidní receptory. Práce je rozdělena do čtyř větších celků. První část se věnuje látkám
působícím přes opioidní receptory a jejich účinkům. Druhá část popisuje receptory sedmkrát
procházející membránou, největší rodinu receptorů vůbec. Podskupinou 7TM receptorů jsou i
opioidní receptory. Jsou popsány jednotlivé typy opioidních receptorů a jejich ligandy.
Opioidní receptory jsou spřaženy se svými efektory pomocí heterotrimerních G proteinů.
Proto je třetí část zaměřena na G proteiny obecně, jejich strukturu, cyklus i regulaci. Poslední
část se věnuje samotné opioidní signalizaci. Pozornost je věnována především efektorům
spojeným s Gi proteiny, adenylylcykláze a iontovým kanálům. Popsány jsou také dva jevy
typické pro užívání opiátů, tolerance a závislost.

Seznam použitých zkratek
5-HTx

serotoninový receptor

7TM
receptor

receptor procházející sedmkrát plazmatickou membránou

α2AR

α2-adrenergní receptor

β2 AR

β2-adrenergní receptor

AC

adenylylcykláza

ACTH

adrenokortikotropní hormon

ADH

antidiuretický hormon

ADP

adenosindifosfát

ATP

adenosintrifosfát

cAMP

3‘,5‘-cyklický adenosinmonofosfát

cDNA

komplementární DNA

cGMP

cyklický guanosinmonofosfát

CNS

centrální nervová soustava

CREB

transkripční faktor ktivovaný cAMP, z angl.“cAMP-response element DNAbinding protein“
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CRH

kortikotropin uvolňující hormon, z angl. „corticotropin releasing hormone“

CTX

cholera toxin

D1R

dopaminový receptor D1

DAMGO

[D-ala2, N-Me-Phe4, Gly5-ol]-enkephalin = agonista µ

DOR-1

gen pro opioidní receptor typu δ

ENS

enterický nervový systém

FSH

folikuly stimulující hormon

Gxα

alfa podjednotka příslušného trimerního GTP vazebného proteinu

Gα-GDP

α podjednotka s navázaným GDP

Gα-GTP

α podjednotka s navázaným GTP (aktivovaná)

GABA

γ-aminomáselná kyselina

GABAxR

receptory pro γ-aminomáselnou kyselinu

GAP

GTPasu aktivující protein z angl. „GTPase activating protein“

GAT-1

GABA transportér-1

GDP

guanosindifosfát

GEF

výměnný faktor guaninového nukleotidu z angl. „guanine nucleotide exchange
factor“

GIRK

G proteiny aktivovaný, dovnitř usměrňující draselný kanál z angl.“G proteinactivated inwardly rectifying potassium channel“

GPCR

receptory spřažené s G proteiny, z angl. „G-protein-coupled receptors“

G proteiny

trimerní GTP vazebné bílkoviny

GRK

G proteiny aktivovaná kináza z angl. „G protein-coupled receptor kinase“

GTP

guanosintrifosfát

HIV

virus lidské imunitní nedostatečnosti, z angl. „human immunodeficiency virus“

i.v.

intravenózně syn. nitrožilně

KOR-1

gen pro opioidní receptor typu κ

LAAM

levo−α−acetylmetadol

LD50

střední smrtelná dávka z angl. „lethal dose“

LH

luteinizační hormon

LTP

dlouhodobá potenciace z angl. „long-term potentiation“

mAChR

muskarinový acetylcholinový receptor

MAPK

mitogeny aktivovaná proteinkináza, z angl. „mitogen activated protein kinase“

MKN-10

mezinárodní klasifikace nemocí
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MOR-1

gen pro opioidní receptor typu µ

NAc

nucleus accumbens

ORL1

z angl. „opioid receptor-like“

PAG

periaquaduktální šedá hmota míšní

PCP

fenylcyklidin, syn. „angel dust“

PKA

proteinkináza A

PKC

proteinkináza C

PLC

fosfolipáza C

PTX

pertussis toxin

RGS

regulátory G proteinů z angl.“ regulators of G-protein signalling“

VIP

vazoaktivní intestinální peptid

VTA

ventrální tegmentální oblast

Seznam použitých odborných termínů
agonista

látka aktivující receptor

analgetikum

lék proti bolesti

analgezie

útlum bolesti

antagonista

látka blokující receptor

antitusikum

lék proti kašli

craving

bažení; velmi silná touha pociťovat účinky psychoaktivní látky, s níž
měla osoba dříve zkušenost

cyanóza

modrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným
okysličováním krve

diarea

průjem

dysforie

stav úzkosti, nepokoje a depresivního prožívání, vyjadřující emociálně
nepříjemné ladění organizmu

euforie

přehnaný pocit dobrého stavu, pohody, spokojenosti, dobré nálady a
povznesenosti

hyper- a
hypothyroidismus

zvýšená a snížená funkce štítné žlázy

hypoxie

snížený obsah kyslíku

ischemie

místní nedokrevnost tkání nebo orgánů
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mióza

zúžení zornic

mydriáza

rozšíření zornic

nauzea

pocit nevolnosti spojený se slabostí, zvýšeným sliněním ap.,
předcházející zprav. zvracení

nefrogenní
diabetes insipidus

úplavice močová, nadměrná tvorba moči z nedostatečné
koncentrační schopnosti ledvin

parenterálně

podávaný mimo trávicí systém, tj. pod kůži, nitrosvalově a nitrožilně

psychotomimetické
účinky

účinky navozující stav podobný psychóze

relaps

zvrat choroby k předešlému horšímu stavu

retinitis
pigmentosa

progresivní degenerativní onemocnění sítnice charakterizované
pigmentovými změnami

tachykardie

zrychlená srdeční činnost

tachypnoe

zrychlené dýchání

vomitus

zvracení
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I. Úvod
Lidský mozek je nejsložitější známá struktura ve vesmíru. Přenáší, zpracovává,
vyhodnocuje a uchovává informace ze zevního i vnitřního prostředí. Vstup informací
do mozku a buněk samotných je umožněn díky existenci speciálních bílkovin, zvaných
receptory. Vazba signální molekuly na receptor je univerzálním mechanismem přenosu
informace u všech organizmů. Receptory můžeme rozdělit podle lokalizace v buňce
na membránové a cytosolické. Nejpočetnější skupinou jsou receptory membránové, konkrétně
receptory spřažené s G proteiny (GPCR). GPCR jsou nejvýznamnější rodinou membránových
receptorů, řídí široké spektrum fyziologických procesů. Na GPCR se váže převážná většina
dnes vyráběných léků (70%). Podskupinou GPCR jsou i opioidní receptory, na které se v těle
vážou látky jak endogenního, tak exogenního původu – opiáty a opioidy. Exogenní opiáty
jsou získávány buď z přírodních zdrojů (opium) nebo jsou připraveny v laboratoři.
Zdrojem opia je mák setý - Papaver somniferum L. a jeho kultivary. Opium patří mezi
nejdéle používané drogy, nejstarší zmínka je na jedné ze sumerských tabulek (3000 př.n.l.).
Archeologické nálezy pěstování máku jsou doloženy z mladší doby kamenné (neolit-10 000
př.n.l.). Nejvíce opia se vypěstuje v Asii. V roce 2004 se globální produkce nelegálního opia
odhadovala asi na 4 850 tun, 87 % z tohoto množství pocházelo z Afghánistánu, zbytek
vyprodukovaly země jihovýchodní Asie (Barma, Laos). Opium obsahuje směs asi 40
alkaloidů. Alkaloidy jsou přírodní dusíkaté látky zásaditého charakteru. Nejúčinnějším
alkaloidem opia je morfin. První izolaci morfinu v krystalické formě a zároveň první izolaci
alkaloidu provedl v roce 1803 F. W. Sertürner. V roce 1874 C. R. Wright syntetizoval
diacetylmorfin (heroin), který byl později uveden na trh firmou BAYER jako antitusikum a
analgetikum. V 19. století byla také objevena injekční jehla a tím se objevil i nový způsob
užívání – injekční aplikace.
Výzkum na poli problematiky opiátů a jejich receptorů se rozvíjí od 50. let 20. století.
Dosud byly objeveny jednotlivé typy opioidních receptorů, jejich ligandy i geny. Ukázalo se,
že všechny opioidní receptory jsou spojené s G proteiny a mají 7TM strukturu. Objevení
opioidních receptorů předcházel objev endogenních opioidních peptidů, které modulují
některé funkce našeho organizmu, především vnímání bolesti. Díky technikám molekulární
farmakologie a molekulární genetiky dnes lépe rozumíme jevům jako jsou tolerance a
závislost. S prohlubujícími se znalostmi se otevírají nové možnosti léčby závislých lidí i léčby
různých druhů bolesti. Přesto se na objev ideálního analgetika stále čeká.
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II. Literární přehled
1. Opiáty a opioidy
Opiát je látka obsahující morfinanový skelet a
vykazující určitou afinitu k jednomu či více opioidním
receptorům, například morfin, thebain, heroin, buprenorfin a
naltrexon.
Opioid 1 je jakákoli látka, například peptid, která,
ačkoli neobsahuje morfinanový skelet, má určitou afinitu
k jednomu či více opioidním receptorům. Běžnými opioidy
jsou endorfin, fentanyl, metadon, meperidin a LAAM

Obr.1: Morfinanový skelet
Převzato z www.chem.qmul.
ac.uk/iupac/sectionF/alk2.html

(levo−α−acetylmetadol).
Opiáty a opioidy jsou látky získávané buď z přírodních zdrojů (opium získávané
z Papaver somniferum L.), nebo to jsou látky semisyntetické a syntetické. Endogenní opioidy
a dokonce i opiáty (endogenní morfin) jsou přirozenou součástí našeho těla, kde slouží jako
hormony a neuromodulátory.
V roce 1803 byl izolován první alkaloid – morfin (F.W.Sertürner). Morfin a další látky
působící přes opioidní receptory jsou používány v medicíně k tišení bolesti a anestézii.
Užívání těchto látek s sebou přináší řadu rizik a nežádoucích vedlejších účinků, například
toleranci (nutnost zvyšovat dávky) a závislost. Závislost je chronické onemocnění a podle
MKN-10 (mezinárodní klasifikace nemocí) patří závislost na opiátech do kategorie F11:
Duševní poruchy a poruchy chování

vyvolané užíváním opiátů. Jedním z kritérií

pro diagnózu závislosti je přítomnost odvykacího syndromu. Je zajímavé, že abstinenční
příznaky mají často opačný charakter než účinek dané látky, například analgetický účinek
opiátů versus bolestivé příznaky při odvykání. Odnětí opiátů na rozdíl od odnětí alkoholu a
barbiturátů život přímo neohrožuje.
Možnosti léčby problémového užívání opiátů lze rozdělit do tří obecných kategorií:
léčba s farmakologickou podporou (substituční léčba), detoxikace a abstinenčně orientovaná
léčba. V ČR byl v roce 2004 průměrný počet uživatelů heroinu odhadován na 10 000 osob.
1

Pro opiáty a opioidy je často používán společný název opioidy. Vzhledem k tématu mé bakalářské práce se

dále budu věnovat především opiátům.
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Z toho bylo do substituční léčby zapojeno 2-3 tisíce osob (20-30%) (výroční zpráva
Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti za rok 2004). V roce
2005 byl odhad pacientů zapojených do substituční léčby v celé EU více než 500 000 osob
(výroční zpráva Evropského monitorovací centra pro drogy a drogovou závislost za rok 2005).
Substituční léčba, která byla v Evropě zahájena klinickými studiemi s metadonem
koncem šedesátých let 20. století (MUDr. Vincent P. Dole), je dnes rozšířena prakticky
ve všech členských státech Evropské unie. Tato léčba, používaná u pacientů závislých
na opiátech (nejčastěji na heroinu), je založena na podávání látek, které jsou účinkem
podobné zneužívaným drogám, či jsou s nimi identické. Nejčastěji předepisovanou substituční
látkou je metadon, dále to jsou buprenorfin, dihydrokodein, heroin, morfin s prodlouženým
uvolňováním a LAAM. (z přednášky prim. MUDr. P. Popova, 3LF UK, 2005).

1.2. Účinky opiátů
Obecné působení opiátů bude popsáno na příkladu morfinu. Morfin získal své jméno
podle Morfea, řeckého boha spánku. I přes velký pokrok na poli výzkumu nových farmak je
morfin stále nejpoužívanějším a ekonomicky výhodným analgetikem, užívaným k potlačení
pooperačních bolestí a bolestí spojených s nádorovým onemocněním. Následuje přehled
účinků morfinu z knih Přírodní toxiny a jedy, Hrdina et al., 2004; Farmakologie v kostce,
Sixtus Hynie, 2001.
Pro člověka je LD50 = 100 mg/kg parenterálně a 300-1500 mg/kg perorálně.
K akutním účinkům morfinu patří analgezie (analgetický efekt nastupuje asi za 10-15 min. a
trvá déle než 4 hod.), euforie, celková relaxace, útlum dechového centra v CNS (rychlost
nástupu respirační deprese po i.v. podání je velmi rychlá: 5-7 min.), útlum centra pro kašel,
mióza centrálního původu (dráždění jader n. oculomotorius). Komplexní působení na centrum
pro zvracení má často za následek nauzeu a vomitus. Ovlivněním hypofýzy dochází
ke snížení sekrece FSH, LH a ACTH. Z hypotalamu naopak dochází ke zvýšenému
uvolňování ADH. Dalším účinkem morfinu na hypotalamus je snížení tělesné teploty. Morfin
působí na vlákna hladké svaloviny, což vede ke snížení tonu podélných vláken a zvýšení
napětí tkáně a vláken svěračů. Výsledkem jsou trvající zácpy a retence moči.
Mezi abstinenční příznaky u chronických uživatelů patří nosní krvácení, pocení,
slzení, neklid, mydriáza, svalové křeče, bolesti kloubů a svalů, úzkost a nespavost, později
tachykardie, tachypnoe, nauzea a diarea.
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Akutní intoxikace je obvykle následkem předávkování. Nižší dávky mohou zpočátku
způsobit krátkou mentální stimulaci nebo malátnost doprovázenou spavostí a miózou. Puls
postupně zpomaluje a slábne, dýchání je pomalé a mělké. Svaly jsou relaxovány.
Intoxikovaný přestává vnímat bolest, trpí nevolností, poklesem tlaku krve a překrvením plic.
Při dostatečně vysoké dávce nastává komatózní stav spojený s nedostatečnou cirkulací a
cyanózou. Smrt nastává zástavou dechu způsobenou depresí CNS.
Heroin neboli 3,6-diacetylmorfin byl původně používán jako lék proti kašli, který měl
být údajně nenávykový. Brzy se však zjistilo, že je ještě mnohonásobně návykovější a asi
desetkrát silnější než morfin (LD50 pro myš při i.v. je u morfinu 226 mg/kg a u heroinu 22
mg/kg).

Vyšší

účinnost

heroinu

je

způsobena

jeho

rychlejším

prostupem

přes

hematoencefalickou bariéru díky dvěma acetylovým skupinám. Inturrisi et al. (1983)
dokázali, že samotný heroin se pravděpodobně na opiodní receptory neváže a nejdříve se musí
metabolizovat na aktivní metabolity 6-acetylmorfin a morfin. Všechny opiáty a opioidy
působí v těle přes opioidní receptory, které patří do velké rodiny receptorů sedmkrát
procházejících membránou.

2. Receptory sedmkrát procházející membránou
(7TM receptory)
Většina 7TM receptorů (synonyma: heptahelikální, serpentinové, GPCR z anglického
„G-protein-coupled receptor“) je spřažena s trimerními G proteiny. Novější výzkumy
poukazují na alternativní signální mechanismy, proto by GPCR a 7TM neměly být
zaměňovány. Rodina 7TM receptorů je velmi rozsáhlá, jen podrodina receptorů pro odoranty
čítá několik stovek členů (Pierce et al., 2002). V lidském genomu bylo nalezeno přes 1200
genů kódujících proteiny analogické struktury. Celkově tedy tvoří asi 4% savčího genomu.
V literatuře uváděný počet genů však kolísá v závislosti na tom, zda jsou zahrnuty
pseudogeny. (Torsten Schöneberg, osobní komunikace)
U savců se 7TM receptory podílejí na regulaci většiny fyziologických procesů. Geny
pro 7TM receptory byly nalezeny také u bezobratlých - Caenorhabditis elegans, Drosophila
melanogaster (Mombaerts, 1999), u rostlin - Arabidopsis thaliana (Josefsson et Rask, 1997),
u hlenek- Dictyostelium discoideum (Kim et Devreotes, 1994) a u kvasinek - Saccharomyces
cerevisiae (Dohlman et al. 1991). Jedná se tedy o starobylou a konzervovanou rodinu
receptorů. Mutace v GPCR jsou příčinou mnoha závažných získaných či dědičných
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onemocnění jako je retinitis pigmentosa, nefrogenní diabetes insipidus, hypo- a
hyperthyroidismus, různé poruchy plodnosti a dokonce i nádory (Schöneberg, 2004).
Mezi ligandy 7TM receptorů patří hormony, feromony, neurotransmitery, odoranty,
lipidy, peptidy, biogenní aminy i Ca2+. 7TM receptory jsou také cílem působení více než 60%
všech farmak. Shimizu et al. (2000) uvádějí, že více než 10 GPCR slouží jako koreceptory
pro HIV. Mezi 7TM receptory patří i receptory zraku a receptory pro hořkou a sladkou chuť.
Z evolučního hlediska je zajímavé, že mnohým 7TM receptorům (adrenergní receptory
/α2AR, β2AR/; muskarinové acetylcholinové receptory /mAChR/; dopaminové receptory
/D1R/ aj.) chybí sekundárně introny (Bryson-Richardson et al., 2004; Lefkowitz, 2004).
Všechny 7TM receptory mají univerzální strukturu, která byla

odvozena

od rhodopsinu, dosud jediného vykrystalizovaného 7TM receptoru (Palczewski et al., 2000).
Během posledních dvaceti let výzkumu byly díky technice klonování objeveny stovky
sekvenčně podobných receptorů se 7TM strukturou (β2AR, mAChR, serotoninový /5-HTx/)
(Pierce et al., 2002). Inaktivní receptor se skládá z levotočivého prstence sedmi
transmembránových α helixů (při pohledu z extracelulární strany) propojených různě
dlouhými smyčkami. Extracelulární část receptoru (N-konec, tři extracelulární smyčky a
vnější oblast TM domény) zprostředkovává vazbu ligandu a intracelulární oblast receptoru
(C-konec, tři intracelulární smyčky, intracelulární oblast TM domény) váže příslušný
G protein. 7TM receptory jsou schopné tvořit homo-, hetero- i oligomery, dokonce se zdá, že
dimer je základní funkční jednotka (Milligan, 2004). Příkladem může být receptor pro
kyselinu γ-aminomáselnou typu B (GABABR), heterodimer složený z podjednotek GABABR1
a GABABR2, kde GABABR1 je ligand vázající podjednotka určující farmakologické
vlastnosti, zatímco GABABR2 je podjednotka přinejmenším nezbytná pro lokalizaci receptoru
do plazmatické membrány (Jones et al., 1998, Kaupmann et al., 1998).
7TM receptory lze rozdělit podle různých kritérií. Nejčastěji je používán
Kolakowského systém šesti rodin A-F (Kolakowski, 1994). Rodina A obsahuje receptory
příbuzné rhodopsinu, včetně receptorů pro biogenní aminy. Rodina B obsahuje receptory
pro glukagon, parathyroidní hormon, kalcitonin a příbuzné receptory. Rodina C jsou
metabotropní glutamátové receptory. Rodina D jsou STE2 kvasinkové feromonové receptory,
rodina E jsou STE3 feromonové receptory, rodina F jsou cAMP receptory hlenek (Perez,
2003). Fredriksson et al. (2003), vytvořili první fylogenetický systém GPCR, který pokrýval
celý lidský genom. Klasifikační systém „GRAFS“ dělí receptory do 5 skupin: „Glutamate,
Rhodopsin, Adhesion, Frizzled/taste2, a Secretin“.
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Aktuální klasifikaci a další informace o GPCR lze nalézt na:
http://gdds.pharm.kyoto-u.ac.jp/services/glida/GPCR_classification.php
http://www.GPCR.org/7tm/

Podrobně je uvedena klasifikace podle Pierce (Pierce et al., 2002), která třídí GPCR
do tří rodin na základě sekvenční podobnosti. Receptory v rámci každé rodiny sdílejí
v transmembránové oblasti více než 25% homologie, dále pak obsahují některé konzervované
motivy.
Rodina A
Je nejrozsáhlejší a největší část zaujímají receptory pro odoranty. Dále sem patří
rhodopsin, adrenergní receptory, opioidní receptory a podobně.
Rodina B
Čítá asi 25 členů: receptory pro gastrointestinální peptidické hormony (sekretin,
glukagon, vazoaktivní intestinální peptid /VIP/, somatoliberin), kortikotropin uvolňující
hormon (CRH), kalcitonin a parathormon. Zdá se, že všechny receptory této rodiny aktivují
adenylylcyklázu (AC).
Rodina C
Malá skupina, obsahuje metabotropní glutamátové receptory, receptory GABAB,
receptory pro Ca2+, některé chuťové receptory. Všechny proteiny z této rodiny mají dlouhou
extracelulární N-koncovou doménu, důležitou pro vazbu ligandu.

2.1. Opioidní receptory
Opioidní receptory jsou 7TM receptory spojené s G proteiny. Mezi jejich efektory
patří adenylylcykláza, Ca+ a K+ kanály a mnoho dalších. Velké množství opioidních receptorů
je lokalizováno v CNS, ale byly nalezeny také v mnoha periferních tkáních: vegetativní
ganglia, enterický nervový systém (ENS) a dřeň nadledvin (Hedner et Cassuto, 1987).
Jsou známy tři klasické a dobře definované opioidní receptory. Byly pojmenovány
řeckými písmeny µ, δ a κ2. Jejich prototypickými agonisty jsou morfin, N-allylnormetazocin
(SKF 10047) a ketocyklazocin (Martin et al.,1979).

2

synonyma: µ receptor (OP3, MOR, MOP); δ receptor (OP1, DOR, DOP); κ receptor (OP2, KOR, KOP)
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Byly klonovány geny kódující tyto receptory, MOR-1, DOR-1 a KOR-1. Později
byla nalezena cDNA pro sirotčí „orphan“ receptor, sdílející více než 60% sekvenční
homologie s klasickými receptory (Mollereau et al., 1994). Tento receptor byl pojmenován
ORL1 „opioid receptor like“ a byl přijat do rodiny opioidních receptorů. Narozdíl od µ , δ a
κ receptoru je ORL1 receptor spojován i s antiopioidními účinky. Byly objeveny také další
typy opioidních receptorů, které jsou zatím jen
málo charakterizovány, jako ε, λ, ι, ξ. (Janecka
et al., 2004, Corbett et al., 2006)
σ receptor

již

není

považován

za

opioidní receptor. Dříve jím bylo myšleno
vazebné místo pro fenylcyklidin (PCP) na
ionotropním glutamátovém (NMDA) receptoru.
Nyní je považován za samostatný neopioidní
receptor se dvěma podtypy σ1 a σ2. Funkce
těchto receptorů ani endogenní ligandy nejsou
známy. (Quiron et al., 1992, Corbett et al.,
2006)
Na

základě

vazebných

Obr.2: Komplex µ receptoru
s trimerním G proteinem. Převzato z
www.mosberglab.phar.umich.edu

studií

s radioligandy byly navrženy podtypy µ, δ, κ a ORL1 receptorů. Z dosud jediného
klonovaného genu MOR-1 vzniká alternativním sestřihem 7 mRNA produktů. Podtypy µ1 a
µ2 se liší pouze přítomností 8 aminokyselin na C-konci. Pro δ opioidní receptor jsou navrženy
2 podtypy, δ1 a δ2, lišící se ve vazbě různých agonistů a antagonistů. Jediný klonovaný gen
DOR-1 má vlastnosti δ2. Podtypy κ opioidního receptoru jsou tři, κ1, κ2 a κ3. Klonovaný gen
KOR-1 zřejmě kóduje κ1 receptor. κ2 receptor vzniká heterodimerizací κ a δ receptorů.
(Corbett et al., 2006)
Všechny čtyři opioidní receptory: µ, δ, κ a ORL1, tvoří homooligomerní i
heterooligomerní komplexy. Dokonce mohou tvořit heterodimery i s jinými receptory,
například µ a α2AAR. Heterodimerizace opioidních receptorů mění jejich farmakologické
vlastnosti. (Jordan et Devi, 1999; George et al., 2000; Milligan, 2004)
Distribuce receptorů v různých oblastech CNS se liší, některé oblasti exprimují
všechny tři hlavní opioidní receptory (striatum, zadní rohy míšní) a některé oblasti vykazují

14

převahu jen jednoho receptoru (µ receptor - talamická jádra, κ receptor - claustrum).
Distribuce receptorů do jisté míry určuje jejich různé role a vlastnosti. (Kieffer, 1999)
Analgetický účinek je zprostředkován všemi třemi klasickými typy receptorů, ale
v různé míře. Nejsilnější protibolestivý účinek doprovázený rychlým rozvojem závislosti
zprostředkovává µ receptor. δ receptor zprostředkovává menší úlevu od bolesti a také menší
potenciál vyvolat závislost. κ receptory zprostředkovávají analgetický účinek v periferních
tkáních. (Janecka et al., 2004) Agonisté κ receptorů vyvolávají dysforii, psychotomimetické
účinky a nejsou spojeny s rozvojem závislosti (Rothman, 2000). Myš s genem MOR-1
vyřazeným homologní rekombinací (tzv. knockout) ukázala, že aplikace morfinu nepůsobí
antinocicepčně a ani nezpůsobuje závislost. V myších s delecí KOR-1 nebo DOR-1 genu byl
analgetický účinek morfinu zachován (Zhu et al., 1997, Simonin et al., 1998). To je důkaz
toho, že tyto jevy jsou spojené především s µ receptory.
Nedávno publikované studie provedené na zvířatech i lidech naznačují, že ligandy
aktivující δ receptory částečně chrání tkáně před negativními důsledky hypoxie a ischemie a
mohli by tedy mít velký význam například v kardioprotekci při operacích i v léčbě pacientů
s myokardiální ischemií (Schultz et Gross, 2001).

2.1.1. Ligandy opioidních receptorů
Ligandy opioidních receptorů můžeme v zásadě rozdělit na základě chemické
struktury na dvě skupiny, alkaloidy a peptidy. Výjimku tvoří diterpenoid salvinorin A,
izolovaný

z

mexické šalvěje

Salvia

divinorum,

který

je

vysoce

selektivní

agonista κ opioidních receptorů. Je zajímavé, že salvinorin A má halucinogenní účinky,
obvykle spojované pouze s 5-HT2A receptorem. Následující přehled sestaven z Janecka et al.,
2004, Corbett et al., 2006.

2.1.1.1. Alkaloidy
Morfin je používán jako selektivní agonista µ receptoru, jeho afinita k δ a κ je nízká.
Mnohých morfinových derivátů je užíváno jako analgetik a antitusik (kodein, ethylmorfin,
pethidin, fentanyl, tramadol).
Endogenní morfin byl nalezen i v lidských tkáních, ale v mnohem nižší koncentraci
než v máku. Byly nalezeny také jeho prekurzory thebain a kodein. Na linii lidských
neuroblastomových buněk SH-SY5Y bylo prokázáno, že endogenní morfin vzniká podobnou
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biosyntetickou drahou jako opiový morfin. (Poeaknapo et al., 2004) Nachází se v neuronech,
kde podléhá vápníkem indukovanému výlevu podobně jako neurotransmitery.
Nejčastěji používanými antagonisty jsou syntetické alkaloidy naloxon a naltrexon.
Naloxon a jeho analog naltrexon jsou považovány za univerzální (neselektivní) antagonisty
všech tří klasických typů opioidních receptorů, ale nejvyšší afinitu vykazují k µ receptoru.
Naloxon se v lékařské praxi používá jako antidotum při předávkování opiáty. Antagonisté
obecně vyvolají u závislých abstinenční syndrom.

2.1.1.2. Peptidy
Peptidové ligandy opioidních receptorů se dále rozdělují do dvou skupin
na „typické“ a „atypické“.
Mezi „typické“ opioidní peptidy patří produkty tří prekurzorů: pro-enkefalinu, proopiomelanokortinu (POMC) a pro-dynorfinu. Všechny endogenní peptidy vznikající z těchto
prekurzorů mají na svém N-konci sekvenci čtyř aminokyselin Tyr-Gly-Gly-Phe. Tyto peptidy
mají různou afinitu k µ, δ a κ receptorům a zanedbatelnou afinitu k ORL1 receptoru. Z proenkefalinu vznikají Met-enkefalin a Leu-enkefalin, z pro-opiomelanokortinu vzniká α- a βendorfin a pro-dynorfin dává vzniknout dynorfinům A, B a také α- a β-neoendorfinu. Metenkefalin a Leu-enkefalin mají nejvyšší afinitu k δ receptorům, nižší afinitu k µ receptoru a
velmi nízkou afinitu ke κ receptorům. Dynorfiny se vážou s vysokou afinitou ke všem třem
typům, ale preferují κ. β-endorfin aktivuje µ a δ receptory a má nízkou afinitu ke κ.
Nociceptin/orphanin FQ vznikající z prekurzoru pro-nociceptinu je endogenním ligandem
ORL1 receptoru. Dva další endogenní peptidy, endomorfin-1 a endomorfin-2, které jsou
vysoce selektivní pro µ receptory, pochází z neznámého prekurzoru.
„Atypické“ opioidní peptidy vznikají z různých prekurzorů a mají různou
aminokyselinovou sekvenci na N-konci, jen Tyr zbytek je zachován. N-koncový tetrapeptid
většiny „atypických“ opioidních peptidů představuje sekvenční minimum pro vznik opioidní
aktivity. Do této skupiny ligandů patří β- kasomorfiny vznikající proteolytickým štěpením
mléčné bílkoviny β-kaseinu, hemorfiny vznikající enzymatickou hydrolýzou hemoglobinu,
cytochrofiny vznikající fragmentací cytochromu b a skupina peptidů izolovaná z kůže
obojživelníků, například dermorfin z kůže severoamerické žáby Phyllomedusa sauvagei.
Vazba ligandů na opioidní receptory může být modulována mnoha faktory. Pert et
Snyder (1974) popsali tzv. „sodný efekt“, kdy afinita agonistů k opioidním receptorům je
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snížena a afinita antagonistů zvýšena vlivem sodných iontů. Dvojmocné kationty (Mg2+, Mn2+)
naopak vazbu agonisty posilují (Pasternak et al., 1975). Také teplota může ovlivnit vazbu,
například nižší teploty podporují vazbu antagonisty (Creese et al., 1975).

3. GTP vázající proteiny (zkráceně G proteiny)
Je to velká rodina proteinů s GTPázovou aktivitou, štěpí tedy GTP na GDP a
anorganický fosfát. Účastní se signálních kaskád, vedoucích přes aktivaci druhých poslů
k pestré škále buněčných odpovědí. V roce 1994 Alfred Gilman a Martin Rodbell získali
Nobelovu cenu za objev a výzkum trimerních G proteinů. S mutacemi G proteinů se pojí řada
závažných chorob, například adenom hypofýzy a štítné žlázy, hypertenze, ateroskleróza a
diabetes (Farfel, 1999; Siffert et al., 2005).
Stimulace G proteinů senzorickými, neurotransmiterovými a hormonálními signály
přes 7TM receptory vede k regulaci různých efektorů, vezikulárního transportu a aktivaci
iontových kanálů (Hamm et Gilchrist, 1996).
G proteiny se dělí do dvou hlavních skupin (jsou uvedeny zavedené názvy,
ve skutečnosti jde v obou případech o GTP vázající proteiny, respektive G proteiny):
1. Heterotrimerní G proteiny ( viz níže)
2. Monomerní “malé“ GTP vázající proteiny
Bylo identifikováno přes 100 malých GTP vázajících proteinů o molekulové váze 2040 kDa. Jsou rozděleny do pěti rodin: Ras, Rho, Rab, Ran a Sar1/Arf. Monomerní GTPasy
připomínají α podjednotku trimerního G proteinu, ale na rozdíl od trimerních G proteinů
nejsou přímo aktivované receptorem. Protein zprostředkující interakci mezi monomerní
GTPasou a receptorem se nazývá adaptorový. Mutace v Ras protoonkogenech byly nalezeny
u 30% lidských tumorů. (Yoshimi et al., 2001; Douglas et Curiel, 2005)
Heterotrimerní G proteiny byly klonovány u obratlovců i bezobratlých (Hamm et
Gilchrist, 1996). Jsou asociovány s cytoplazmatickým povrchem buněčné membrány.
Skládají se ze tří podjednotek: α, β a γ. Dosud bylo u lidí identifikováno 16 genů pro α , 5
genů pro β a 14 genů pro γ podjednotky (Milligan et Kostenis, 2006). Mechanismem
alternativního sestřihu vzniká z těchto genů větší počet proteinů, jejichž kombinací teoreticky
vzniká více než 1000 heterotrimerů. V buňce se však neuplatňují všechny kombinace. Některé
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izoformy podjednotek se tvoří pouze ve specializovaných buňkách (αolf, αgust, γ8cone).
(Hildebrandt, 1997) Buňky obsahují více typů receptorů než G proteinů, například Gs může
být aktivována více než 30 různými receptory. Naopak i 1 receptor může aktivovat více typů
G proteinů, například β2 adrenergní receptor aktivuje Gs i Gi (Xiao et al., 1995; Neer, 1995).

3.1. Gα
α podjednotky
Gα podjednotky se u savců dělí do 4 základních tříd na základě podobnosti sekvence
aminokyselin a funkce. Toto rozdělení je podkladem pro celkovou klasifikaci trimerních
G proteinů. Gα podjednotky jsou proteiny o molární hmotnosti 39-52 kDa, sdílející 45-80%
homologie v aminokyselinové sekvenci (Hamm et Gilchrist, 1996). Jsou kódovány 16 geny,
ale mechanismem alternativního sestřihu vzniká 21 různých proteinů (Rodbell, 1997).
Gα podjednotka se skládá ze 2 domén. GTPázová doména obsahuje vazebná místa pro GTP,
Mg2+, receptor, efektor a βγ podjednotku. Helikální doména jejíž funkce není zcela objasněna,
pravděpodobně ovlivňuje GTPázovou aktivitu a přispívá k vazbě efektoru. (Neer, 1995)
Třída Gs (Gs, Golf)
Gs a Golf proteiny sdílejí 88% homologie v aminokyselinové sekvenci, stimulují
adenylylcyklázu (Jones et Reed, 1989) a oba jsou citlivé k cholera toxinu3 (CTX, toxin
produkovaný bakterií Vibrio cholerae) (Jones et al., 1990). Z jednoho genu pro Gs vznikají
čtyři izoformy: Gs1 a Gs2 jsou označovány jako krátké izoformy (45 kDa) a Gs3 a Gs4 jako
izoformy dlouhé (52 kDa) (Robishow et al., 1986). Gs protein je exprimován v mnoha
různých tkáních, Golf protein je exprimován pouze v čichovém epitelu.
Třída Gi (Gi, Go, Gt, Ggust, Gz)
G proteiny této třídy inhibují adenylylcyklázu, stimulují fosfolipázu C a ovlivňují
některé iontové kanály. S výjimkou Gz jou všechny citlivé k pertussis toxinu4 (PTX, toxin
produkovaný bakterií Bordetella pertussis). Patří sem tři Gi proteiny Gi1, Gi2, Gi3, které jsou
produkty separátních genů (Suki et al., 1987). Dále do této třídy patří Go1 a Go2, které vznikají
alternativním sestřihem z jednoho genu a jsou bohatě zastoupeny v mozkové tkáni.
(Strathmann et al., 1990). Transduciny (Gt1 a Gt2) se vyskytují pouze v sítnici, kde aktivují
3

CTX katalyzuje přenos ADP ribosy z NAD+ na C-koncový Arg Gα podjednotky a tím znemožňuje její
deaktivaci
4
PTX katalyzuje ADP ribosylaci na C-koncovém Cys Gα podjednotky a tím její odpojení od receptoru
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cGMP fosfodiesterázu, která hraje hlavní roli v přenosu světelného signálu v oku. Dále
do této rodiny patří G protein chuťového epitelu gustducin (Gg) a Gz protein inhibující
adenylytcyklázu typu 1 a 5 (Kozasa et Gilman, 1995).
Třída Gq /G11(Gq, G11, G14, G15, G16)
Tato třída má pět členů Gq, G11, G14, G15 a G16. Všichni členové této třídy aktivují
fosfolipázu Cβ a nejsou citlivé k pertussis toxinu (Hempler et al., 1993).
Třída G12 /G13 (G12, G13)
Je známo, že proteiny G12 a G13 fungují jako GEFs „guanine nucleotide exchange
factors“ pro malý G protein Rho, který ovlivňuje další signální dráhy. G proteiny této třídy
mají vliv na různé buněčné procesy: zhoubné bujení, apoptózu, způsobují změny
v cytoskeletu, aktivují fosfolipázu Cε , fosfolipázu D, MAP kinázové dráhy a antiport Na+/H+.
(Kurose, 2003)

3.2. Gβ
β a Gγγ podjednotky
Za

fyziologických

podmínek

jsou

β a γ podjednotky těsně spojeny (nekovalentně) a
tvoří

heterodimer,

který

disociuje

pouze

za denaturačních podmínek. βγ dimer, funkční
monomer, reguluje různé efektory, jak přímo, tak
ve spojení s Gα podjednotkou. Dále také zvyšuje
afinitu Gα podjednotky k receptoru. (Hamm et
Gilchrist, 1996)

Obr.3: www.bmb.psu.edu/faculty/
tan/ lab/gallery_proteins.html

Z jednoho genu vzniká 5 β podjednotek, které sdílejí 50-80% podobnost. Všechny
mají molární hmotnost přibližně 36 kDa. β podjednotky jsou složeny z N-koncové
amfipatické α-šroubovice a ze sedmi „WD-40 opakování“, sekvence bohaté na tryptofan a
aspartát (Hamm et Gilchrist, 1996). Analýza krystalové struktury odhalila celkový tvar
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β podjednotky, β-superbarel, také nazývaný „propeller domain“. Ten je tvořen 7 β vrtulemi
(propelery). Každá β vrtule je tvořena 4 antiparalelními β listy propojenými smyčkami. Jedno
WD opakování tvoří 3 β listy jedné a 1 β list následující β vrtule.
(http:// pawsonlab.mshri.on.ca)
Gγ podjednotky jsou malé, o molární hmotnosti 6-9 kDa. Oproti β podjednotkám jsou
rozmanitější, sdílí pouze 27-75 % homologie. To naznačuje, že by mohly být hlavním
nositelem funkční specifity βγ dimeru (Hamm et Gilchrist, 1996). Struktura γ podjednotky je
α-helikální (Lupas et al., 1992). Postranslační modifikace γ podjednotky jsou klíčové
pro správnou funkci βγ dimeru. Prenylace na C-konci je nezbytná pro zakotvení βγ dimeru
k membráně. Selektivita γ podjednotky k různým β podjednotkám je dána sekvencí 14
aminokyselin ve střední části molekuly. (Neer, 1995)

3.3. Cyklus G proteinů
Kinetika

G

proteinové

signalizace je závislá na vlastnosti
Gα podjednotky cyklicky vázat
guaninový

nukleotid.

Receptor

může aktivovat G protein pouze
tehdy,

je-li

v heterotrimerním

stavu. Po vazbě ligandu změní
aktivovaný

receptor

svou

konformaci a tím usnadní přechod
heterotrimeru z inaktivního stavu
vázajícího GDP na stav aktivní
s navázaným

GTP.

Samotný

receptor tedy funguje jako GEF

Obr.4: Cyklus G proteinů.
Převzato z Milligan et Kostenis, 2006

„guanin nucleotide exchange factor“. Následná konformační změna způsobí oddělení
Gα podjednotky s navázaným GTP od βγ komplexu. Jak Gα-GTP, tak βγ komplex mohou
regulovat aktivitu efektorových proteinů, mezi které patří enzymy tvořící druhé posly a
iontové kanály. Aktivní stav je ukončen vnitřní GTPázovou aktivitou α podjednotky, která
způsobí hydrolýzu koncové fosfátové skupiny z GTP a vznik Gα-GDP. Všechny izoformy
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α podjednotek jsou GTPázy, ale jejich vnitřní GTPázové aktivity se liší rychlostí hydrolýzy
GTP. Tento proces urychlují GTPázu aktivující proteiny, jejichž největší rodinu tvoří RGS
proteiny „regulators of G-protein signalling“. Opětovné spojení Gα-GDP s βγ komplexem a
návrat k receptoru ukončí βγ dimerem iniciovanou regulaci efektoru a tím se dokončí celý
cyklus. (Neer, 1995; Hamm et Gilchrist, 1996; Milligan et Kostenis, 2006)

3.4. Regulace G proteinů
G proteiny jsou regulovány velkým množstvím asociovaných proteinů modifikujících
příchozí signál, například GAP 43, fosducin a velká rodina RGS proteinů (Hildebrandt, 1997).
RGS proteiny 10-100x urychlují GTPázovou aktivitu α podjednotky a usnadňují její
deaktivaci. Slouží tedy jako GAPs „GTPase-activating proteins“. Mají tak rozhodující podíl
na regulaci G proteinové signalizace. Kdyby byly RGS proteiny stále aktivní, zablokovaly by
celý cyklus G proteinů. Proto musí být i RGS proteiny regulovány, například vazba PIP3
(fosfatidylinositol-3,4,5-trifosfát) inhibuje činnost RGS a podílí se tak na prodloužené
aktivaci KG kanálu. Aktivita RGS může být v tomto případě znovu obnovena komplexem
Ca2+/kalmodulin (CaM). Všechny RGS proteiny obsahují konzervovanou strukturu asi 120
aminokyselin tzv. RGS doménu, která je zodpovědná za jejich funkci. (Watson et al., 1996;
Ishii et Kurachi, 2003)

3.5. Posttranslační modifikace G proteinů
Heterotrimerní G proteiny podstupují mnoho různých kovalentních modifikací
zahrnujících fosforylaci a připojení lipidů. Lipidické posttranslační modifikace jsou klíčové
pro zakotvení G proteinů do membrány. Podle sekvence cDNA je Gα podjednotka hydrofilní.
βγ podjednotka vykazuje větší hydrofobicitu a slouží tedy jako kotva k membráně. Přesto jsou
lipidické posttranslační úpravy nezbytné a například mutace znemožňující prenylaci
γ podjednotky omezuje i její schopnost vázat se k membráně. (Milligan et Kostenis, 2006).
Nejčastější modifikace jsou palmitoylace (C16), myristoylace (C14) a prenylace - farnesyl
(C15) nebo geranylgeranyl (C20).
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4. Signalizace přes opioidní receptory
Působení opiátů a opioidů přes jejich receptory je vysoce komplexní děj, který
zahrnuje odlišné signální dráhy. Tato diverzita buněčných odpovědí je způsobena existencí
více typů opioidních receptorů schopných aktivovat různé G proteiny a jejich rozdílnou
anatomickou distribucí v těle.
Opioidní receptory jsou spřaženy se svými efektory primárně prostřednictvím Gi/Go proteinů
a proto je většina opioidních odpovědí pertussis senzitivních. Každý opioidní receptor (µ, δ,
k) může interagovat s každou z pěti forem Gi/Go (Gi1-3, GoA-B). Opioidní receptory mohou
interagovat i s dalšími typy G proteinů (Gz, G14, G16, Gs). Pro neurony specifický Gz inhibuje
AC, reguluje MAPK „mitogen activated protein kinase“, K+ a Ca+ kanály. G14 a G16 stimulují
PLC a vzhledem k jejich omezené distribuci v hematopoetických buňkách a periferních
tkáních mohou hrát roli v imunomodulačních účincích opiátů. Prostřednictvím Gs je
modulována analgezie, tolerance a závislost. µ, δ i κ receptory preferují vazbu s Go a Gi2, ale
jejich vazebná specifita je ovlivněna především typem buňky či tkáně, kde se nachází. Přehled
hlavních efektorů opioidních receptorů uvádí obrázek 5. (Corbett et al., 2006, Tso et Wong,
2003)

Obr.5: Diverzita opioidních signálů. Převzato z Tso et Wong, 2003.
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4.1. Adenylylcykláza (AC)
Adenylylcykláza je transmembránový enzym, který katalyzuje přeměnu molekuly
adenosintrifosfátu (ATP) na cyklický adenosinmonofosfát (cAMP). cAMP je jeden
z nejvýznamějších druhých poslů a jeho efektory jsou zapojeny do mnoha signálních drah.
cAMP aktivuje proteinkinázu A (PKA), která fosforyluje další enzymy, a tím je aktivuje nebo
deaktivuje. (Simonds, 1999) Dále cAMP přímo aktivuje některé iontové kanály a faktory
Epac 1 a 2 (Kopperud et al., 2003).
Bylo nalezeno 10 různých izoforem AC. Opiáty mohou AC inhibovat, ale i aktivovat.
Přes Giα inhibují AC 1, 5 a 6. Přes βγ komplex Gi aktivují AC 2, 4 a 7. Všechny 3 klasické
opioidní receptory mohou inhibovat AC také přes Gz. (Tso et Wong, 2003)
Jednorázová aplikace morfinu vede k inhibici AC a poklesu koncentrace cAMP
v buňce. Nízká hladina cAMP vede k inhibici hyperpolarizací-aktivovaných Ca2+ kanálů (Ih),
redukci pacemakerové aktivity, snížení frekvence akčních potenciálů a omezení toku
nociceptivní informace do CNS. (Corbett et al., 2006)
Opakovaná aplikace opiátů způsobí adaptace na molekulární a buněčné úrovni, které
rychle vyústí v toleranci a závislost. Hlavním znakem této adaptace je kompenzační
upregulace AC tzv. superaktivace AC (Sharma et al., 1975). Ta má za následek
mnohonásobný vzrůst koncentrace cAMP během abstinenčního syndromu a posílení aktivity
PKA, která způsobí pokles ve výlevu neurotransmiterů. Působení PTX odstraní opiáty
navozenou superaktivaci AC a to je také důkaz pro účast Gi/o. Dále byla prokázáno, že
superaktivace AC se účastní βγ podjednotky Gi/o. (Nestler et Aghajanian 1997, Tso et Wong,
2003). Superaktivace AC je jev spojený i s dalšími inhibičními receptory (αAR, mAChR,
somatostatinové receptory) (Thomas et Hoffman, 1987; Ammer et Schulz, 1998).

4.2. Iontové kanály
Interakce s iontovými kanály může mít za následek jak excitaci, tak inhibici neuronů.
Opioidní inhibice neuronové excitability se z větší části odehrává díky aktivaci draselných
kanálů, které způsobí hyperpolarizaci plazmatické membrány. Přes opioidní receptory je
aktivováno mnoho typů draselných kanálů, například GIRK „G-protein-activated inwardly
rectifying“, Ca2+ aktivované a dendrotoxin-sensitivní (Williams et al., 2001; Jenkinson, 2006).
Prostřednictvím opioidních receptorů jsou rovněž inhibovány vysokonapěťové vápenaté
kanály (Seward et al.,1991). Tato redukce vápenatých proudů je inhibovatelná PTX, což
dokazuje účast Gi/Go proteinů. Paradoxně může aktivace opioidních receptorů v některých
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buňkách vést i ke zvýšeným hladinám intracelulárního vápníku. Mechanismem je uvolnění
vápníku z intracelulárních zásobáren, nebo usnadněný vstup vápníku přes plazmatickou
membránu dihydropyridin-senzitivním mechanismem Ca2+ kanály typu L. (Samways et
Henderson, 2006)

4.3. Inhibice neurotransmiterového výlevu (presynaptická deprese)
Již v roce 1917 bylo objeveno (P. Trendelenburg), že morfin inhibuje peristaltický
reflex. Dnes víme, že je to díky inhibici acetylcholinového výlevu. Morfin dále inhibuje výlev
noradrenalinu z postgangliových sympatických nervů inervujících myší vas deferens.
Hlavním účinkem opiátů na nervový systém je inhibice, ale v mnoha oblastech mozku
například periaquaduktální šedé hmotě (PAG) a ventrální tegmentální oblasti (VTA) působí
opiáty excitačně. Není to však přímý excitační účinek, ale inhibice výlevu inhibičních
neurotransmiterů (GABA), která tak vlastně aktivuje dopaminergní (DA) neurony. Opiáty a
opioidy mohou inhibovat výlev všech základních neurotransmiterů jako acetylcholinu,
noradrenalinu, glutamátu, GABA i glycinu. (Williams et al., 2001)

4.4. Regulace genové exprese
K dlouhodobým účinkům opiátů patří změna genové exprese. Opiáty mohou současně
působit na více transkripčních faktorů, například CREB (cAMP-response element DNAbinding protein), členy MAPK kaskády a jaderný faktor (NK)-κB (Ma et al., 2001). CREB je
hlavním cAMP-regulovaným transkripčním faktorem v mozku. Opioidní receptory používají
k regulaci aktivity CREBu jak α tak βγ podjednotky a to přes dráhu cAMP a PKA, která ho
fosforyluje a tím ho aktivuje. Fosforylovaný CREB poté přejde do jádra, kde ovlivňuje
transkripci okamžitých časných genů (c-Fos). (Tso et Wong, 2003)
Akutní aplikace morfinu sníží hladinu fosforylovaného CREBu, při chronické
aplikaci a během abstinenčního syndromu je hladina fosforylovaného CREBu naopak vyšší.
Akutní i chronická aplikace morfinu vede ke změně genové exprese v NAc, prefrontálním
kortexu a dalších oblastech zahrnutých pod pojem „rozšířená“ amygdala. Dochází
k adaptivním změnám v expresi membránových receptorů, kanálů, intracelulárních signálních
proteinů (např. G proteinů) a mnoha genů v mezolimbickém systému. Opiáty navozené
změny genové exprese v mozku tak mohou vést k adiktivnímu chování a závislosti (Nestler et
Aghajnian, 1997; Przewlocki, 2004)
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4.5. Tolerance
Tolerance znamená snížení odpovědi organizmu na déletrvající podnět. Je to obranný
mechanismus buňky před přílišnou stimulací. Tolerance k opiátům se vyvíjí na vysokých
dávkách během dnů až týdnů. Pro dosažení stejného účinku je potřeba dávky zvyšovat. Vznik
tolerance provází modifikace jak na úrovni signálních drah v mozku, tak změny genetické.
Tento jev může být dokonce ovlivněn i prostředím (Siegel, 1976).
Obecně přijímaným názorem na vznik tolerance je účast desenzitizace (snížení
biologické odpovědi) a internalizace receptorů. Agonistou aktivovaný receptor je
fosforylován proteinkinázou zvanou GRK „G-protein-coupled receptor kinase“, která
usnadňuje vazbu arrestinu a zabraňuje tak interakci s G proteiny (Bailey et Connor, 2005).
Receptory s navázaným arrestinem podléhají dynamin-závislému transportu klatrinovými
váčky. δ receptory jsou transportovány do lysosomů a tím downregulovány (snížení počtu),
µ receptory putují do endosomů a poté jsou recyklovány zpět do plazmatické membrány. Je
zajímavé, že κ receptory internalizaci nepodléhají. (Corbett et al., 2006)
Morfinem indukovaná tolerance aneb „morfinový paradox“
Tolerance k morfinu se v těle vytváří velmi rychle, často již po jediné dávce. Je to
komplexní děj, který zahrnuje změny na úrovni receptorů (desenzitizace), změny v expresi
genů a také změny ve vlastnostech neuronálních okruhů. Morfin narozdíl od jiných agonistů
(DAMGO, fentanyl) nezpůsobuje účinnou internalizaci receptorů (Arden et al., 1995) ani
fosforylaci a desenzitizaci µ receptoru (Whistler et al., 1999) Jak tedy tento typický opiát
může způsobovat tak rychlou toleranci?
Hypotéza je taková, že tolerance není závislá na typu receptoru, ale na komplexu
ligand-receptor. V přítomnosti tzv. „internalizujících“ agonistů (DAMGO) je signalizace
rychle ukončena internalizací receptorů a tak nevede k žádným adaptačním změnám.
Signalizace je rychle obnovena recyklací receptorů. Agonisté, kteří nezpůsobují internalizaci
receptorů (morfin) tak dále aktivují signální dráhu vedoucí ke kompenzačním mechanismům
(AC supersenzitivita), k adaptačním změnám a toleranci. Místo vztahování morfinové
tolerance přímo k desenzitizaci receptorů bylo navrženo, že nedostatek desenzitizace
receptorů po podání morfinu ústí v abnormálně prodlouženou signalizaci, která posiluje
toleranci (Borgland, 2001). Vývoj tolerance in vivo úzce souvisí s unikátními vlastnostmi
agonistů jako jsou doba působení, metabolismus, selektivita k receptoru, rychlost asociace a
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disociace, účinnost signalizace, lipofilita a schopnost ovlivnit receptorovou internalizaci.
(Kieffer et Evans, 2002)

Obr.6: Morfinový paradox, převzato z Kieffer et Evans, 2002

4.6. Závislost
Drogová závislost je dnes považována za organickou poruchu mozku, která se rozvine
během doby užívání drogy. Opakované užívání drog vede k neuroadaptačním změnám, které
zásadním způsobem mění strukturu a funkce mozku. Tyto změny mohou přetrvávat dlouho
poté, co jedinec drogy přestal užívat, možná i po celý život. Na vzniku závislosti se
pravděpodobně podílí i genetické predispozice. Blum et al. (1990) objevili variantu genu pro
dopaminový receptor D2, která se označuje jako alela A1. Zjistili, že alela A1 má vysoký
výskyt u alkoholiků a je spojena s celou škálou impulzivního, kompulzivního a adiktivního
chování. Přítomnost této alely byla potvrzena také u dalších závislostí. (Blum et al., 1996)
Závislost je tradičně dělena na fyzickou a psychickou. Opiáty navozují oba typy.
Fyzická závislost se vyznačuje přítomností fyzických abstinenčních příznaků
následujících po odebrání opiátů. Dlouhodobé podávání opiátů vede k trvalé aktivaci
Gi proteinů. Tímto způsobem je inhibována stimulační kaskáda Gs, snižována aktivita AC a
tím i hladiny cAMP. Během abstinenčního syndromu se pak projeví kompenzační
mechanismy vzniklé během chronického užívání. Hlavním markantním jevem je AC
hypersenzibilizace a zvýšená produkce cAMP. Přímým důsledkem cAMP produkce je
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aktivace PKA v mnoha synapsích. Tato aktivace PKA vede k posílení neurotransmiterového
výlevu a tím k hyperexcitabilitě v mnoha oblastech mozku (Williams et al., 2001). Nedávno
bylo zjištěno, že GABA transportér-1 (GAT-1) aktivovaný PKA excituje neurony během
abstinenčního syndromu. (Bagley et al., 2005)
Psychická závislot se vyznačuje silnou touhou po droze zvanou „drug-craving“ a
veškeré chování se tak zaměřuje na její získání.
Oblasti CNS nejvíce zmiňované s pojmy
psychická závislost, “reinforcing” (posílení) a
“reward system” (systém odměny) jsou ventrální
tegmentální oblast (VTA), nucleus accumbens
(NAc) tzv. centrum libosti a některé další oblasti
limbického systému (amygdala, hipokampus aj.).
Anatomickým

základem

systému

odměny,

stěžejním pro vznik závislosti na drogách obecně,
je

mesencefalický

dopaminergní

systém

s projekcemi do limbického systému, VTA, NAc
a prefrontálního kortexu.
Jsou známé pokusy na potkanech, jimž jsou
umístěny elektrody do NAc a zvířata se sama

Obr.7: fMRI snímek, systém odměny.
MPFC-mediální prefrontální kortex
NACC- nc. accumbens
VTA- ventrální tegmentální oblast
Převzato z www.richard.peterson.net/
Neuroinvesting.htm

mohou elektricky stimulovat zmáčknutím páčky.
Ukázalo se, že potkani mačkají páčku téměř bez přestání a vyloučí ostatní aktivity s výjimkou
spánku. Potkani si sami dávkují také opiáty, pokud jsou aplikovány do NAc, hipokampu nebo
VTA. (z přednášky MUDr. T. Páleníčka, 3LF UK, 2005)
Za primární neuropřenašeč odměny a posilování je považován dopamin. Agonisté µ
receptorů mohou navodit euforii nepřímým posílením dopaminového výlevu v NAc.
Mechanismem je inhibice výlevu GABA z interneuronů ve VTA způsobující disinhibici
dopaminergních VTA neuronů, které projikují do NAc. Agonisté κ receptorů mají dysforické
účinky, protože přímo inhibují výlev dopaminu v NAc. Morfin, stejně jako kokain, amfetamin
a nikotin vyvolávají dlouhodobou potenciaci „long-term potentiation“ (LTP) glutamátergního
přenosu signálu na VTA dopaminergní neurony, zatím neznámým mechanismem (Jones et
Bonci, 2005). LTP je synaptickou obdobu učení a paměti a její indukce může vysvětlovat
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dlouhotrvající craving a častý relaps i po několika letech bez užívání drog. (Corbett et al.,
2006)

III. Závěr
Opiáty působí na organizmus prostřednictvím opioidních receptorů. Ty se nacházejí
hlavně v CNS, ale také v periferních tkáních (vegetativní ganglia, ENS, dřeň nadledvin). Tři
hlavní typy opioidních receptorů (µ, δ, κ) se liší afinitou k různým ligandům i anatomickou
distribucí. Všechny opioidní receptory mají stejnou strukturu: sedmkrát procházejí
membránou, patří tedy do velké a konzervované rodiny 7TM receptorů. Opioidní receptory
jsou spojeny se svými efektory prostřednictvím G proteinů. Nejčastěji jsou to Gi/o proteiny,
důkazem je citlivost k pertusiss toxinu. Přes Gi/o proteiny je inhibována AC, aktivovány či
inhibovány iontové kanály aj. Interakce opioidních receptorů s efektory vede k inhibici
neurotransmiterového výlevu, změně genové exprese, superaktivaci AC a mnoha dalším
jevům vedoucím ke sníženému vnímání bolesti, k toleranci a k závislosti.
Snaha o exaktní pochopení působení opiátů a vzniku závislosti by měla primárně
vycházet ze studia opioidních receptorů a jejich kvantitativní charakterizace (určení počtu a
afinity k ligandu). Mnoha studiemi byla potvrzena stěžejní úloha µ receptorů při vzniku
závislosti. Zajímavá otázka AC-superaktivace, která se projeví po vysazení chronicky
užívaných opiátů a která je ukazatelem vzniku závislosti, není stále zodpovězena. V současné
době není ani známo, zdali dochází k vzestupu v množství AC či změnám v relativním
zastoupení různých izoforem, nebo zdali je AC aktivována ve funkčním smyslu například
působením některých regulačních proteinů (RGS aj.). Předmětem výzkumu v naší laboratoři
bude analýza celé signální dráhy, tj. snaha o získání informací o změnách a počtu receptorů,
změnách zastoupení G proteinů (strukturní i funkční zastoupení) a adenylylcyklázy (strukturní
i funkční analýza). Moje budoucí diplomová práce bude orientovaná na stanovení
jednotlivých typů receptorů (µ, δ, a κ) ve vzorcích nervové tkáně. Jako techniku použiji
radioaktivně značené ligandy a má pozorování se pokusím ověřit s pomocí specifických
protilátek technikou imunoblot.
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