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Souhrn 

Předkládaná disertační práce se věnuje úzké problematice nového perspektivního 

výzkumného směru, kterým je studium dosud minimálně prozkoumaných možností využití 

ghrelinového antagonismu v léčbě závislostí na opioidech. Shrnuje nejzákladnější obecné 

principy neurobiologických mechanismů závislosti na návykových látkách a základní léčebné 

směry   a   postupy,   které   z   těchto   poznatků   vycházejí.   V práci   je   uváděna   jedna     

z nejužívanějších definic závislosti jako onemocnění spolu s faktory, které k jejímu vzniku a 

průběhu přispívají. V hlavních rysech jsou zde popsány jednotlivé opakující se fáze (cykly) 

závislostí na návykových látkách spolu s popisem předpokládané účasti jednotlivých 

mozkových struktur a základních neuromediátorů, které se těchto fází účastní, včetně odkazů 

na nejdůležitější literární poznatky o úloze ghrelinu v mechanismech závislostí, podrobněji 

zaměřených na mechanismy působení ghrelinu v závislosti na opioidech. Ve vlastní 

experimentální části jsou uvedeny výsledky experimentů in vivo mikrodialýzy nukleus 

accumbens u potkanů s premedikací antagonistou ghrelinového receptoru GHS-R1A, látkou 

JMV2959, a to jak v akutním experimentu s jednorázovým podáním dávek morfinu, tak i v 

experimentu sub-chronickém, ve kterém byl morfin podáván pokusným zvířatům ve 

zvyšujících se dávkách po dobu pěti po sobě jdoucích dnů. Efekt antagonisty GHS-R1A jsme 

v sub-chronickém experimentu sledovali v premedikaci před tzv. provokační dávkou morfinu, 

aplikovanou po deseti- až dvanácti-denní abstinenci. Výsledky jsou uvedeny ve vztahu ke 

změnám hladiny dopaminu, hlavního neuromediátoru, účastnícího se závislostních procesů, 

kde podání antagonisty ghrelinu významně snížilo akumbální hladiny dopaminu v akutním i 

sub-chronickém experimentu. U metabolitu dopaminu, 3-metoxytyraminu (3-MT), pak 

způsobilo významné zeslabení zvýšení jeho koncentrace vyvolané nižší dávkou morfinu (5 

mg / kg, s.c.). U 3,4-dihydroxyfenyloctové kyseliny (DOPAC), pak při podání vyšší dávky 

morfinu (10 mg / kg, s.c.) premedikace ghrelinovým antagonistou významně zesílila zvýšení 

její hladiny a podobný efekt byl pozorován rovněž u kyseliny homovanilové (HVA), vše        

v průběhu akutního experimentu. Obdobně tomu bylo u dopaminových metabolitů i při 

experimentech se sub-chronickou aplikací morfinu. Dále pak se práce zabývá vlivem 

centrálních ghrelinových mechanizmů na endokanabinoidní systém v nukleus accumbens. 

Zjistili jsme, že podání GHS-R1A antagonisty zvrátilo morfinem vyvolané zvýšení hladiny 

anandamidu (AEA) a způsobilo statisticky významné snížení v akutním i sub-chronickém 

experimentu. U 2-arachidonylglycerolu (2-AG), podání ghrelinového antagonisty statisticky 

významně prohloubilo morfinem vyvolaný pokles jeho hladin a to jak v akutním, tak i sub- 
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chronickém experimentu. Dále jsme zjistili, že premedikace JMV2959 významně snížila 

morfinem navozenou / podmíněnou preferenci místa (CPP) u potkanů. Metodou pozorování 

pohybu zvířat v otevřené aréně (open field) jsme prokázali, že samotný JMV2959 v dávkách 

1, 3 a 6 mg/kg ve sledovaném období významně neovlivnil explorační spontánní aktivitu 

potkanů. V neposlední řadě je pak popsán vliv výše zmíněného podání antagonisty 

ghrelinového receptoru na změny chování pokusných zvířat v rámci kategorií – imobilita, 

lokomoce, katalepsie a stereotypie, v průběhu mikrodialyzačních experimentů. Premedikace 

JMV2959 významně snížila morfinem indukovanou behaviorální stimulaci i výskyt 

stereotypií v akutním experimentu a významně ztlumila projevy provokační dávkou morfinu 

vyvolané behaviorální senzitizace v sub-chronickém experimentu. Naše výsledky tak 

podporují další výzkum možností využití ghrelinového antagonizmu v terapii opioidních 

závislostí. 

 

Klíčová slova: 

Opioidní závislost, orexigenní hormony, morfin, ghrelinový receptor, nukleus accumbens, in 

vivo mikrodialýza, podmíněná preference místa, explorační spontánní aktivita, změny chování 

 

 

Summary 

This dissertation deals with the narrow issue of the new perspective research direction, 

which is research of the possibility of using ghrelin antagonism in the treatment of opioid 

addiction, which has been rarely studied yet. It summarizes the general principles of 

neurobiological mechanisms of drug addiction as well as treatment guidelines and procedures 

based on these findings. The definition of addiction as a disease together with the factors 

contributing to its formation and course, are presented in this dissertation. The definition 

includes individual repetitive phases (cycles) of the substance addiction, along with a 

description of the anticipated involvement of individual brain structures and basic 

neuromediators involved in these phases, including references to the most important literary 

findings on the role of ghrelin in the mechanisms of addiction, focused on mechanism of 

action of ghrelin in the opioid addiction. In the experimental part, the results of the CNS 

microdialysis experiments in rats, using the GHS-R1A antagonist (JMV2959 pretreatment), 

were presented in both acute single dose morphine experiment and sub-chronic experiment in 

which morphine was administered in increasing doses for five consecutive days. The results 

are presented in relation to changes in the level of dopamine, the major neuromediator 



5  

involved in addiction processes, where the administration of the GH-R1A antagonist 

significantly reduced dopamine levels during the acute and sub-chronic experiment. In the 

dopamine metabolites, 3-methoxythyramine (3-MT) levels, then caused a significant 

reduction in its concentration increase after the administration of the lower dose of morphine 

(5 mg / kg, s.c.). Whilst in the 3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), the higher dose of 

morphine (10 mg / kg, s.c.), caused the opposite effect and a similar effect was also observed 

for the homovanilic acid (HVA), in all acute experiments. Similar effect was also observed in 

dopamine metabolites during the sub-chronic morphine application experiments. Furthermore, 

the dissertation delineates the influence of the endocannabinoid system and changes in 

anandamide (AEA) levels, where the antagonist administration reversed the morphine- 

induced increase and, on the contrary, caused a statistically significant reduction in its 

concentration levels in the acute and chronic experiment. In the 2-arachidonylglycerol (2- 

AG), the administration of the antagonist significantly deepened its decrease in the 

concentration levels in both the acute and sub-chronic experiment. The effect of the 

abovementioned administration of the ghrelin receptor antagonist on behavioral changes in 

the experimental animals (categories - immobility, locomotion, catalepsy and stereotypes), 

was observed. The JMV2959 premedication significantly reduced morphine-induced 

behavioral sensitization in both acute and sub-chronic experiment. Furthermore, we 

confirmed, that pretreatment with JMV2959 significantly reduced the morphine-induced 

conditioned place preference (CPP) in rats. We observed, that 1, 3 and 6 mg/kg doses of 

JMV2959 did not significantly influence the rat spontaneous explorative activity in the „open- 

field“ arena. The presented results support further research of using ghrelin antagonism as a 

possible treatment of opioid addiction. 

 

Keywords: 

Opioid addiction, orexigenic hormones, morphine, ghrelin receptor, nucleus accumbens, in 

vivo microdialysis, conditioned place preference, spontaneous explorative activity, behavioral 

changes 
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1. Úvod 
Závislost na návykových látkách je v dnešní době stále přetrvávajícím problémem, jež 

postihuje asi 15,3 milionů obyvatel celého světa (Baimel et al 2015). V České republice 

dlouhodobě představují vedle závislých na alkoholu, tabáku a rizikových uživatelů konopí, 

největší problém problémoví uživatelé metamfetaminu (r. 2015 asi 34,2 tis.) a zhruba 12,7 tis. 

problémových (injekčních) uživatelů opioidů - převážně heroinu (4,5 tis. uživatelů), 

buprenorfinu (7,1 tis.) a nově stále častěji fentanylu (1,1-1,2 tis) (Mravčík 2016). 

Závislost na návykových látkách je multifaktoriální chronické relabující onemocnění 

centrálního nervového systému s řadou dalších komplikací, podle WHO klasifikace nemocí 

má označení MKN-10, F10 - F19 Poruchy duševní a poruchy chování vyvolané účinkem 

psychoaktivních látek (v ČR od r. 1994; aktualizace r. 2013). 

Závislosti na návykových látkách jsou tedy komplexní chronická onemocnění s řadou 

závažných zdravotních i sociálních dopadů a rizik a představují dlouhodobý, prakticky 

celospolečenský problém. Léčba i prevence závislostí má všeobecně velmi nízkou úspěšnost, 

a proto se výzkumu nových efektivnějších přístupů věnuje dlouhodobě velká pozornost. 

Výzkum neurobiologických mechanismů účinků návykových látek a adaptačních procesů, jež 

jsou základem závislostního chování, je důležitým zdrojem nových poznatků, jež se 

významně uplatňují ve vývoji účinné (farmako)terapie závislostí. 

S ohledem na výše zmíněný přístup se nové výzkumné směry v drogové problematice 

začaly vedle jiných také orientovat na hormony regulující příjem potravy. Hormony ghrelin, 

orexin, insulin i leptin jsou látky s různým původem (orexin z hypothalamu, ostatní převážně 

z periferních tkání) i s různými účinky (ghrelin a orexin příjem potravy stimulují, leptin a 

insulin tlumí). Všechny tyto peptidy aktivují receptory ve ventrální tegmentální oblasti 

(VTA), mozkové struktuře, a dalšími strukturami spojenými s vnímáním odměny (Narayanan 

et al 2010). Z výše jmenovaných peptidů se zatím jako velmi nadějný pro závislostní terapii 

jeví ghrelin. Sekretagogové receptory pro růstový hormon, na něž se váže ghrelin (GHS- 

R1A) se nacházejí vedle VTA např. i v nucleus accumbens (NAC) (Landgren et al 2012),     

v mozkové struktuře zásadní pro zpracovávání (zejména počátečních) odměňovacích a 

posilovacích procesů spojených s užitím chutné potravy či návykových látek. Zatímco 

výzkumem úlohy ghrelinu v závislosti na alkoholu a některých stimulanciích se zabývá 

vzrůstající počet recentních vědeckých prací (Engel & Jerlhag 2014, Panagopoulos & 

Ralevski 2014, Spanagel 2009, Wurst et al 2007), u opioidní závislosti byly dosud tyto vztahy 

probádány pouze minimálně s mnohdy nekonzistentními výsledky - viz souhrny: úloha 

ghrelinu (Engel & Jerlhag 2014, Panagopoulos & Ralevski 2014). Výše zmíněná fakta byla i 
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důvodem výběru tohoto tématu pro zaměření mého postgraduálního studia. Lze stručně 

shrnout, že náš dosavadní výzkum zatím podporuje představu potenciálního využití 

ghrelinového antagonizmu v léčbě opioidní závislosti. 

 

2. Hypotézy a cíle práce 
Cílem této disertační práce je charakterizace dosud minimálně probádaných vztahů 

mezi ghrelinem a opioidní závislostí. Vzhledem k již experimentálně prokázané efektivitě 

ghrelinového antagonizmu např. ke snížení příjmu alkoholu (Engel & Jerlhag 2014, 

Panagopoulos & Ralevski 2014, Spanagel 2009, Wurst et al 2007) jsme předpokládali, že 

centrální ghrelinové mechanismy by mohly hrát důležitou roli i v mechanizmech opioidní 

závislosti, což bylo dosud studováno minimálně. K ověření této hypotézy jsme pro výzkum 

zvolili model morfinové závislosti u potkanů a standardně užívaného experimentálního 

antagonistu GHS-R1A, látku JMV2959. Využívali jsme převážně metodu mikrodialýzy 

nucleus accumbens (NAC) in vivo, metodu drogou podmíněné preference místa (CPP) a 

sledování spontánní explorační activity zvířat v otevřeném poli. 

Hlavní cíle a hypotézy práce: 

1) Zda premedikace GHS-R1A antagonistou před akutní aplikací morfinu významně sníží 

uvolnění dopaminu v NAC u potkanů a současně významně ovlivní metabolizaci 

dopaminu. 

2) Zda premedikace GHS-R1A antagonistou před akutní aplikací morfinu významně ovlivní 

hladinu endokanabinoidů anandamidu a 2-AG v NAC u potkanů. 

3) Zda premedikace GHS-R1A antagonistou významně sníží morfinem vyvolanou 

dopaminergní senzitizaci v NAC u potkanů a současně významně ovlivní metabolizaci 

dopaminu. 

4) Zda premedikace GHS-R1A antagonistou při aplikaci během morfinové abstinence 

významně ovlivní hladinu endokanabinoidů anandamidu a 2-AG v NAC u potkanů. 

5) Zda premedikace GHS-R1A antagonistou významně ovlivní akutní aplikací morfinu 

vyvolané změny v chování u potkanů. 

6) Zda premedikace GHS-R1A antagonistou významně ovlivní morfinem navozenou 

behaviorální senzitizaci u potkanů. 

7) Zda premedikace GHS-R1A antagonistou významně ovlivní spontánní aktivitu potkanů. 

8) Zda premedikace GHS-R1A antagonistou významně ovlivní morfinem podmíněnou 

preferenci místa u potkanů. 
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3. Materiál a metodika 

Experimentální zvířata 

Pro všechny experimenty byli použiti potkaní samci kmene Wistar (Velaz, Anlab 

Czech Republic), přibližného stáří 8 týdnů o hmotnosti 200 – 250 g. 

Veškeré procedury s pokusnými zvířaty byly vždy prováděny v souladu s 

mezinárodními zákony; experimentální protokoly respektovaly Směrnici Evropského 

parlamentu a rady (86/609/EU) a Směrnici EU (2010/63/EU) a probíhaly v akreditovaném 

zvěřinci podle postupů Národního výboru pro péči a používání laboratorních zvířat. 

Experimenty byly předem schváleny Expertní komisí pro ochranu pokusných zvířat 3. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po celou dobu byl dodržován Zákon České 

národní rady na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.). 

 

Použité látky a materiály 

Byly použity látky: chlorid morfinu (morfin), JMV2959 (1,2,4 – triazolový derivát), 

který je považován za antagonistu GHS-R1A (Moulin et al 2007) a ghrelin potkaního původu. 

Látky byly rozpuštěny ve fyziologickém roztoku a fyziologický roztok byl rovněž použit jako 

placebo. Morfin (5 nebo 10 mg / kg) byl podán subkutánně (s.c.) v objemech 0,1 ml / 100 g 

tělesné hmotnosti zvířete. Vybrané dávky JMV2959 (3 a 6 mg / kg v objemu 0,1 ml / 100g 

zvířete) byly vybrány na základě našich předchozích studií u potkanů kmene Wistar a 

literatury (Clifford et al 2012). Veškeré použité látky byly analytické kvality. 

 

In vivo CNS mikrodialýza 

Akutní experiment 

V experimentech, kde byl ověřován vliv antagonisty ghrelinu (JMV2959) na akutní 

účinek podaného morfinu, byl morfin podáván v dávkách 5 nebo 10 mg / kg s.c., dávky 

morfinu byly zvoleny v souladu s literaturou. Látka JMV2959 byla podávána i.p. vždy 20 

minut před injekcí morfinu nebo fyziologického roztoku. Dávka ghrelinu 40 μg / kg i.p., 

kterou jsme ve vybraných pokusech aplikovali současně s antagonistou GHS-R1A pro ověření 

zůčastnéných mechanizmů, je standardní dávkou, jež zvyšuje příjem potravy. 

 

Experiment s morfinem vyvolanou senzitizací / sub-chronický experiment 

K ověření účinku antagonismu ghrelinu na morfinem-indukovanou dopaminergní 

senzitizaci v nucleus accumbens a souběžnou behaviorální senzitizaci, byl morfin nejprve 

aplikován jedenkrát denně po dobu 5 po sobě následujících dnů ve zvyšujících se dávkách 

(10, 20, 20, 40, 40 mg / kg s.c.), s následným obdobím abstinence. Zvířata byla umístěna po 
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dvojicích v boxech o stejné velikosti, jako byly boxy experimentální. 10. den abstinence byla 

potkanům implantována vodící kanyla pro mikrodialýzu do oblasti NAC. 12. den abstinence, 

kdy byla provedena in vivo mikrodialýza, během níž byla podána provokační dávka morfinu s 

premedikací JMV2959 nebo fyziologickým roztokem. 

 

Implantace dialyzační kanyly 

Pro implantaci kanyly byly souřadnice zahrnující slupku (shell) nucleus accumbens 

(NAC), nebo u sub-chronického pokusu obě substruktury – jádro i slupku NAC (core/shell), 

protože opioidní senzitizace bez cíleného podmiňování je spojována s dopaminergní 

hypersenzitivitou přednostně v NAC core (Cadoni & Di Chiara 1999, Di Chiara 2002). 

Implantace dialyzační kanyly byla vždy prováděna ve ketamin-xylazinové anestézii (ketamin 

100 mg / kg i.p., xylazin 10 mg / kg i.p.), kdy byla potkanům implantována jednorázová 

dialyzační vodící kanyla za použití stereotaktického přístroje do NACSh (A: +2,0 mm a L: ± 

1,2 mm od bregmatu a V: 6,2 mm od okcipitální kosti) nebo NACShe/core (A: + 1,7 mm, L: 

± 1,5 mm a V: 6,1 mm) a zajištěna na lebce zubním cementem a kotevním šroubkem. Pozice 

implantace vodící kanyly byla náhodně střídána vlevo a vpravo od osy lebky. Po operaci byly 

potkani uloženi jednotlivě do plastových boxů. Po ukončení pokusu byla histologicky oveřena 

správná poloha implantované kanyly v mozku a jen dialyzáty zvířat se správnou polohou byly 

použity pro chemickou analýzu. 

 

Průběh mikrodialýzy 

Mikrodialyzační kanyla byla v den perfuze pomalu promývána dialyzačním 

upraveným Ringerovým roztokem (2 µl/min). Po 40 minutách habituace pokusného zvířete 

byly 20 µl vzorky odebírány ve 20ti minutových půlených intervalech do sběrných zkumavek. 

První část 20 µl dialyzátu byla jímána do slabě okyselého prostředí (0.01mM HCl) pro  

detekci nestabilních monoaminů a metabolitů, druhá 20 µl část dialyzátu odebraná bez 

okyselení prostředí v každém časovém intervalu byla použita k detekci ostatních 

neurotransmiterů. Po třech 20 min vzorcích bazálních hodnot neovlivněného prostředí NAC 

(baseline) byl potkanům během pokračující dialýzy podán fyziologický roztok nebo  

JMV2959 (obě i.p.), a o dalších 20 min později následovalo podání morfinu nebo 

fyziologického roztoku. Vzorky byly odebírány po dobu dalších 180 minut a bezprostředně po 

odběru byl každý mikrodialyzát zmrazen na teplotu -70° C. 
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Stanovení koncentrace dopaminu a jeho metabolitů v mikrodialyzátech 

Pro stanovení dopaminu a jeho metabolitů 3-metoxytyraminu (3-MT), 3,4- 

dihydroxyfenyloctové kys. (DOPAC) a homovanilové kys. (HVA) byla použita vysoce citlivá 

kapalinová chromatografie kombinovaná s hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS) (detaily 

postupu jsou uvedeny v našich publikacích). 

 

Stanovení koncentrace endokanabinoidů v mikrodialyzátech 

Pro stanovení koncentrace anandamidu a 2-arachidonylglycerolu byla rovněž použita 

vysoce citlivá kapalinová chromatografie kombinovaná s hmotnostní spektrometrií (HPLC- 

MS) (detaily postupu jsou uvedeny v našich publikacích). 

 

Monitorování změn chování v průběhu in vivo mikrodialýzy 

Během mikrodialyzačních měření byly souběžně u stejných zvířat monitorovány 

změny v jejich chování. Byly rozlišeny následující kategorie chování: nehybnost / imobilita, 

katalepsie, lokomoce, stereotypní chování / stereotypie a další příznaky (protahování). 

Kategorie chování byly skórovány každých 20 minut (v průběhu každého intervalu odběru 

vzorku) a behaviorální změny byly sledovány po celou dobu dialýzy. Buď jsme vypočítávali 

procenta času, který strávila jednotlivá zvířata v každé z kategorií chování pro každý 20ti 

minutový interval, nebo byla intenzita či výskyt příslušných změn v parametrech chování 

spojených s každým 20ti minutovým intervalem (výskyt parametrů během celého 20ti 

minutového intervalu) skórována za použití předem definovaných bodů na čtyřbodové 

stupnici: 0 = chybějící / žádný výskyt, 1 = mírné / 1-5 výskytů, 2 = střední / 6-10 výskytů a 3 

= vysoké / více než 11 výskytů. 

 
Monitorování morfinem podmíněné preference místa (CPP) 

K posouzení ovlivnění GHS-R1A na odměňující resp. posilovací vlastnosti morfinu 

byla použita bias (zatížená, kalibrovaná) metoda podmíněné preference místa (CPP). V tomto 

experimentu byl použit tříkomorový přístroj, s výrazným vizuálním a hmatovým rozlišením 

vnějších komor a neutrálním středovým prostorem. Dvířka mezi komorami byly otevíratelné, 

aby byl zvířeti umožněn volný průchod mezi nimi. Postup sestával z počátečního testu 

spontánní preference před podmiňováním (den 1.), z fáze 8 dnů podmiňování (dny 2.- 9.) a 

vlastního testu navozené preference místa (den 10.). V den 1. (“pre-conditioning“) byl podán 

každému zvířeti fyziologický roztok i.p. 20 minut před testováním. Poté bylo zvíře umístěno 

do středového prostoru s otevřenými dvířky a spontánní preference jednoho z krajních boxů 

byla určena během 20 min testování. Důvodem bylo určení "méně preferované" komory pro 
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každého potkana. Podmiňování („conditioning“) bylo prováděno pomocí opakovaného 

postupu, ve kterém byla aplikace morfinu párována s pobytem v “méně preferované” komoře. 

Každému pokusnému zvířeti byly vždy podány dvě injekce za den ve schématu, kde byl 

morfin podáván ráno a fyz. roztok odpoledne nebo naopak. Po injekci bylo zvíře na 40 min. 

umístěno do jedné z komor. V 10. den (“post-conditioning“) byla experimentální zvířata 

umístěna do středového prostoru (s otevřenými dvířky) a byl jim poté na 20 minut ponechán 

volný přístup do obou komor. Dvacet minut před začátkem 10. dne experimentu byl každému 

zvířeti podáno JMV2959 (3 nebo 6 mg / kg i.p.), nebo fyziologický roztok (i.p.). 

 

Monitorování spontánní aktivity (Open field - EthoVision) 

Pro monitorování vlivu podání JMV2959 na spontánní explorační aktivitu potkanů byl 

25 minut po podání JMV2959 (1, 3 a 6 mg/kg) nebo fyziologického roztoku použit test Open 

field (se záznamem pro Ethovision). Potkan byl umístěn do standardní čtvercové arény s 

otevřenou plochou a spontánní explorační lokomotorické chování bylo sledováno po dobu 20 

minut. Aktivita byla zaznamenávána digitální kamerou, umístěnou nad arénou a videosignál 

byl transformován na signál rozpoznatelný PC softwarem. Uběhnutá vzdálenost, rychlost a 

čas strávený ve středu arény (v centrální zóně) byl počítán v rámci dvou následných 

desetiminutových intervalů a celkového dvacetiminutového intervalu. Účinky dávek 

JMV2959 byly porovnávány se skupinou, které byl podáván fyziologický roztok. 

 

Statistická analýza 

Výsledné koncentrace neuromediátorů v mikrodialyzátech, dopaminu a jeho 

metabolitů (vyjádřené v jednotkách pg/ml/vzorek) a endokanabinoidů (vyjádřené v 

jednotkách ng/ml/vzorek), které nebyly kalibrovány na typ sondy (recovery), byly  

přepočítány na procenta průměru výchozích hodnot – baseline (průměr ze tří bazálních hodnot 

před podáním experimentální látky). Změny v parametrech chování během 20ti minutových 

intervalů byly rovněž analyzovány. Neurochemická a behaviorální data byla statisticky 

analyzována pomocí software SigmaStat 3.5 a Sigma Plot 13 (Systat Software, Inc., USA). 

Pro výpočet statistických rozdílů mezi skupinami podávaných látek byla použita dvoucestná 

případně jednocestná analýza rozptylu pro opakovaná měření (analýza ANOVA RM) a 

následně Bonferroniho test korekce lineárních kontrastů. Rozdíly mezi baseline hodnotami z 

akutních a sub-chronických pokusů byly testovány pomocí t-testu. Míra podmíněné 

preference místa (CPP) byla vypočtena jako rozdíl celkového času stráveného v méně 

preferovaném prostředí (komora, kde byl aplikován morfin v průběhu podmiňování) v 

procentech (%) před a po podmiňování. Rozdíly mezi skupinami v CPP byly vyhodnoceny 
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jednocestnou analýzou ANOVA s následným Holm-Sidakovým post-hoc testem. Data  

získaná z měření spontánní aktivity v otevřeném poli (Ethovision) byla analyzována 

porovnáním tří skupin, kterým bylo podáváno JMV2959 oproti skupině, které byl podáván 

fyziologický roztok během dvou po sobě jdoucích 10 minutových intervalů pomocí 

dvoucestné analýzy ANOVA RM a v rámci celkového 20 minutového intervalu pomocí 

jednocestné analýzy ANOVA. Všechny statistické testy byly vyhodnoceny na hladině 

významnosti 0,05 (hodnoty P < 0,05, < 0,01 a < 0,001 definovaly statistickou významnost). 

Výsledky byly prezentovány jako skupinové průměry ± SEM. 

 

4. Výsledky 

Účinky JMV2959 na akutním morfinem vyvolané zvýšení dopaminu v nucleus 

accumbens (Sustkova-Fiserova et al 2014) 

Premedikace JMV2959 (6 mg / kg i.p.) snížila morfinem (5 mg / kg s.c.) indukované 

zvýšení hladiny dopaminu ze 174% na 140% základní hodnoty, což představuje významné 

snížení (P < 0,05; dvoucestná ANOVA a Tukeyův test), avšak zvýšení dopaminu indukované 

morfinem zůstalo stále významné (P < 0,001, jednocestná ANOVA RM, Bonferroniho test 

oproti baseline). Při dávce morfinu 10 mg / kg s.c., premedikace JMV2959 (6 mg / kg i.p.) 

snížila morfinem indukované zvýšení hladiny dopaminu z výchozí hodnoty 208% na 154% (P 

< 0,001; dvoucestná ANOVA, Tukey). Také zde zvýšení dopaminu vyvolané podáním 

morfinu s JMV2959 zůstalo významné (P < 0,001; jednocestná ANOVA RM, Bonferroni). 

Premedikace JMV2959 (3 mg / kg i.p.) lehce, ale ne významně snížila morfinem (10 mg / kg 

s.c.) vyvolané zvýšení dopaminu, jež opět zůstalo významné (P < 0,001; jednocestná ANOVA 

RM, Bonferroni). Dávka samotného JMV2959 (6 mg / kg i.p.) nijak neovlivnila hodnotu 

hladiny dopaminu v NACSh. Totéž platilo i pro podání fyziologického roztoku. 

 

Účinky JMV2959 na akutním morfinem zvýšené koncentrace metabolitů 

dopaminu v nucleus accumbens (Sustkova-Fiserova et al 2014) 

3-MT 

Premedikace JMV2959 (6 mg / kg i.p.) v NACSh významně zeslabila zvýšení 

koncentrace 3-MT, spojené s dávkou morfinu 5 mg / kg s.c. (P < 0,05; dvoucestná ANOVA, 

Tukey). Maximální účinek byl zaznamenán 80 minut po podání morfinu a maximální pokles 

byl pozorován na 123% bazální hodnoty; zvýšení hladiny 3-MT zůstalo stále významné (P < 

0,001; jednocestná ANOVA RM, Bonferroni). Při dávce morfinu 10 mg / kg, obě dávky 

JMV2959 (3 a 6 mg / kg) významně neovlivnily morfinem vyvolané zvýšení hladiny 3-MT. 
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Účinky dávky morfinu 10 mg / kg zůstaly v tomto případě téměř stejné, jako v případě bez 

premedikace JMV2959. Dávka samotné látky JMV2959 (6 mg / kg i.p.) nijak neovlivnila 

hodnotu hladiny 3-MT v NACSh. Totéž platilo i pro podání fyziologického roztoku. 

 

DOPAC 

Premedikace JMV2959 (6 mg / kg i.p.) v NACSh významně neovlivnila morfinem (5 

mg / kg s.c.) vyvolané zvýšení hladiny DOPAC. Nicméně premedikace JMV2959 významně 

zesílila morfinem (10 mg / kg) vyvolané zvýšení hladiny DOPAC (P < 0,001 / P < 0,01; 

dvoucestná ANOVA, Tukey). Po premedikaci látkou JMV2959 (6 mg / kg i.p.) se zvýšila 

koncentrace DOPAC na maximální hodnotu 153% bazální hodnoty, 60 min po podání 

morfinu (P < 0,001, jednocestná ANOVA RM, Bonferroni). Po premedikaci látkou JMV2959 

(3 mg / kg i.p.) se zvýšila koncentrace DOPAC na maximální hodnotu 141% výchozí 

hodnoty, 80 min po podání morfinu (P < 0,001, jednocestná ANOVA RM, Bonferroni). 

Samotná dávka JMV2959 (6 mg / kg i.p.) lehce (dočasně významně) zesílila zvýšení DOPAC 

na maximální hodnotu 108% výchozí hodnoty, 60 min po podání (P < 0,001, jednocestná 

ANOVA RM, Bonferroni). Podání fyziologického roztoku nijak neovlivnilo koncentraci 

DOPAC. 

 

HVA 

Premedikace JMV2959 (6 mg / kg i.p.) významně neovlivnila morfinem (5 mg / kg 

s.c.) indukované  zvýšení  hladiny HVA  v  NACSh  a  pozorovaný  nárůst  zůstal  významný 

s vrcholem účinku 60 minut po podání morfinu (127% výchozí hodnoty) (P < 0,001; 

jednocestná ANOVA RM, Bonferroni). Premedikace JMV2959 (6 mg / kg i.p.) dočasně 

významně zesílila morfinem (10 mg / kg) vyvolané zvýšení hladiny HVA (P < 0,001; 

dvoucestná ANOVA, Tukey). Maximální účinek se zvýšil na 144% bazální hodnoty (60 min 

po aplikaci morfinu) (P < 0,001; jednocestná ANOVA RM, Bonferroni). Také premedikace 

nižší dávkou JMV2959 (3 mg / kg i.p.) dočasně zesílila morfinem (10 mg / kg) indukované 

zvýšení hladiny HVA (P < 0,05; dvoucestná ANOVA, Tukey) s maximálním zvýšením na 

141% výchozí hodnoty (80 minut po podání morfinu) (P < 0,001; jednocestná ANOVA RM, 

Bonferroni). Dávka samotné látky JMV2959 (6 mg / kg i.p.) mírně (dočasně významně) 

zvýšila koncentraci HVA, na maximální hodnotu 111% bazální hodnoty (P < 0,001; 

jednocestná ANOVA RM, Bonferroni). Podání fyziologického roztoku nijak neovlivnilo 

koncentraci HVA. 
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Účinky JMV2959 na morfinem vyvolané zvýšení extracelulární koncentrace 

anandamidu (AEA) v nucleus accumbens v akutním experimentu a během 

abstinence (Sustkova-Fiserova et al 2016) 

Podání morfinu v akutních dávkách 

Podání antagonisty JMV2959  zvrátilo  morfinem  vyvolané  zvýšení  hladiny  AEA 

v NACSh a způsobilo naopak statisticky významné a na dávce závislé snížení AEA hladiny. 

Podání JMV2959 6 mg / kg změnilo účinek podání samotného morfinu 5 mg / kg na AEA tak, 

že ze zvýšené koncentrace AEA došlo k jejímu poklesu na úroveň 84% baseline. Tento pokles 

způsobený podáním JMV2959 byl vysoce statisticky významný (P < 0,001)a změny ve 

srovnání s hodnotami baseline v rámci skupiny JMV2959 byly rovněž statisticky významné 

(P < 0,001). Podání JMV2959 v dávce 3 a 6 mg / kg v závislosti na dávce zvrátilo účinek 

morfinem 10 mg / kg vyvolaného zvýšení koncentrace AEA (P < 0,001). Hladiny 

extracelulární AEA klesly u zvířat, kterým byla podána látka JMV2959 na 81% (3 mg / kg) a 

59% (6 mg / kg JMV2959) hodnot baseline. 

Ghrelin 40 μg / kg podaný současně s JMV2959 (3 mg / kg i.p.) tedy 20 minut před 

morfinem (10 mg / kg s.c.) zcela vyrušil účinky JMV2959 (P < 0,001). Kombinované 

podávání ghrelinu dokonce vyvolalo ještě masivnější vzestup AEA než u skupiny zvířat, 

kterým byl podáván fyziologický roztok + morfin (10 mg / kg s.c.) se statisticky významným 

rozdílem v čase 80 minut po aplikaci morfinu (P < 0,001). Jednorázové podání ghrelinu 40 μg 

/ kg i.p. vyvolalo významné zvýšení AEA s vrcholem 194%, 60 minut po aplikaci. Potvrdili 

jsme tak účast GHS-R1A receptoru na pozorovaných změnách. 

Jednorázová dávka JMV2959 6 mg / kg i.p. vyvolala mírné, dočasně významné, 

snížení hladiny AEA na 92% baseline, 80 minut po její aplikaci (P < 0,001 ve srovnání           

s průměrem baseline). Akutní jednorázová aplikace 3 mg/kg JMV2959 i fyziologického 

roztoku neměla žádný vliv koncentrace AEA. 

 

Opakované podání morfinu během fáze morfinové abstinence – morfinová senzitizace 

Obdobně jako při akutním podání, JMV2959 3 a 6 mg / kg i.p. zvrátilo morfinem 

způsobené zvýšení koncentrace AEA v pokles koncentrace na 82% baseline v případě 

JMV2959 3 mg / kg a na 86% v případě dávky 6 mg / kg (P < 0,001). 

Jednorázová dávka JMV2959 6 mg / kg i.p. během morfinové abstinence, podobně 

jako při akutním podání, dočasně, statisticky významně, snížila koncentraci AEA v NACSh 

na 93% baseline (P < 0,001) v porovnání s průměrnou hodnotou baseline. Aplikace dávky 

samotného fyziologického roztoku neměla vliv na koncentraci AEA v NACSh. 
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Ve srovnáním baseline koncentrací AEA u akutních a sub-chronických experimentů 

nebyly nalezeny žádné významné odlišnosti. 

 

Účinky JMV2959 na morfinem vyvolané zvýšení extracelulární koncentrace 2- 

arachidonylglycerolu (2-AG) v nucleus accumbens v akutním experimentu a 

během abstinence (Sustkova-Fiserova et al 2016) 

Podání morfinu v akutních dávkách 

Premedikace JMV2959 závisle na dávce prohloubilo pokles morfinem způsobeného 

snížení hladiny 2-AG v NACSh. JMV2959 v koncentraci 6 mg / kg i.p. mírně, ale statisticky 

významně (P < 0,05) snížilo koncentraci 2-AG, která byla vyvolána podáním morfinu 5 mg / 

kg, na 79% hodnoty baseline. Premedikace JMV2959 v koncentracích 3 a 6 mg / kg zesílila 

na dávce závisle, morfinem 10 mg / kg vyvolaný pokles koncentrace 2-AG. Koncentrace 

extracelulárního 2-AG poklesla ve skupině morfin s JMV2959 v závislosti na dávce na 76% 

(3 mg / kg JMV2959) a 62% (mg / kg JMV2959) úrovně baseline. 

Ghrelin 40 μg / kg podaný současně se 3 mg / kg JMV2959 tedy 20 minut před 

podáním morfinu 10 mg / kg zcela vyrušil účinky podání JMV2959. Současné podání 

ghrelinu dokonce vyvolalo mírné, ale významné zvýšení koncentrace 2-AG ve srovnání s 

výchozím průměrem baseline na 110% (P < 0,001). Podaná samotná dávka ghrelinu 40 μg / 

kg i.p. vyvolala významné zvýšení koncentrace 2-AG na 143% po 60 minutách po podání. 

Premedikace JMV2959 6 mg / kg i.p. mírně, ale významně snížila koncentraci 2-AG 

na hodnotu 93% (P < 0,001 ve srovnání s průměrem baseline). Aplikace dávky samotného 

fyziologického roztoku neměla vliv na koncentraci 2-AG v NACSh. 

 

Opakované podání morfinu během fáze morfinové abstinence – morfinová senzitizace 

Premedikace JMV2959 v koncentraci 3 a 6 mg / kg i.p. mírně, ale statisticky 

významně snížila morfinem 5 mg / kg vyvolaný pokles koncentrace 2-AG na hodnoty 77% a 

81% průměru baseline (P < 0,001). 

Jednorázová dávka JMV2959 6 mg / kg i.p. během morfinové abstinence, podobně 

jako při akutním podání, mírně, ale statisticky významně snížila koncentraci 2-AG v NACSh 

na 92% baseline (P < 0,001). Aplikace dávky samotného fyziologického roztoku neměla vliv 

na koncentraci 2-AG v NACSh. 

Bazální koncentrace u sub-chronického experimentu byly výrazně nižší oproti 

baseline koncentracím 2-AG v experimentu akutním (P < 0,001, t-test). 
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Účinky morfinu na uvolnění dopaminu u morfinem senzitizovaných potkanů 

(Jerabek et al 2017) 

Dle očekávání, systémové podání morfinu 5 mg / kg s.c. ve 12. den abstinence, jež 

následovala po 5-ti dnech opakovaných aplikací morfinu (10, 20, 20, 40, 40 mg/kg),  

způsobilo statisticky významné zvýšení extracelulární koncentrace dopaminu v NAC (core- 

shell) potkana (maximálně 194% průměru baseline) v porovnání s morfinovými účinky 

akutními, kdy morfin byl podán po 5 dnech opakovaného podávání fyziologického roztoku 

(maximálně 174% průměru baseline). Tímto byla potvrzena dopaminergní senzitizace v NAC. 

Dvoucestná analýza ANOVA RM a následně Bonferroniho test ukázaly významný rozdíl 

mezi skupinami (5 mg/kg morfinu akutně vs v provokační dávce po abstinenci P < 0,01). 

Akutním i sub-chronickým podáním vyvolaný vzestup koncentrací dopaminu v porovnání s 

baseline byl také významný (P < 0,001) s maximem po 60 minutách po podání (168% a 194% 

baseline). Bazální hladiny dopaminu se mezi zvířaty významně nelišily jak u akutního, tak 

sub-chronického podávání morfinu. 

 

Účinky JMV2959 na morfinem indukovanou dopaminergní senzitizaci v NAC 

(Jerabek et al 2017) 

Podání JMV2959 v dávkách 3 a 6 mg / kg i.p. významně a na dávce závisle snížilo 

„challenge“/ provokační dávkou morfinu vyvolaný vzestup koncentrací dopaminu v NAC 

(core-shell). V obou skupinách s premedikací JMV2959 zůstal morfinem způsobený vzestup 

dopamine ve srovnání s baseline stále statisticky významný (P < 0,001) s maximem účinku po 

60 minutách po podání: 92% baseline v případě 3 mg / kg a 41% u 6 mg / kg JMV2959. 

Pozorovali jsme tedy výraznější efekt premedikace JMV2959 než u aktuního podání morfinu 

Samotná dávka JMV2959 3 mg / kg i.p. nevyvolala žádný účinek na koncentraci dopaminu v 

NAC. Podání vyšší dávky 6 mg / kg i.p. JMV2959 vyvolalo menší, pouze dočasně významný, 

pokles koncentrace dopaminu v NAC (P < 0,001). Podání samotného fyziologického roztoku 

nemělo žádný vliv na změnu koncentrace dopaminu v NAC. 

 

Účinky JMV2959 na morfinem vyvolané změny v koncentracích metabolitů 

dopaminu v NAC při aplikaci během morfinové abstinence (Jerabek et al 

2017) 

3-MT 

Provokační dávka 5 mg/kg morfinu po 10-12ti denní abstinenci vyvolala srovnatelné 

zvýšení 3-MT hladin v NAC jako u akutní aplikace morfinu ve stejné dávce. Premedikace 

JMV2959 3 a 6 mg / kg i.p. statisticky významně a prakticky shodně v obou dávkách snížila 
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morfinem vyvolané zvýšení koncentrace 3-MT v NAC (P < 0,001). Maximální nárůst 

koncentrace 3-MT vyvolaný podáním morfinu byl pozorován 60 min po po aplikaci morfinu s 

premedikací JMV2959 3 mg / kg i.p. a 100 minut s premedikací JMV2959 6 mg / kg (127% 

resp. 124% baseline). Samotné podání JMV2959 3, resp. 6 mg / kg neovlivnilo koncentraci 3- 

MT. To samé platilo i pro fyziologický roztok. 

 

DOPAC 

Také zde provokační dávka 5 mg/kg morfinu po 10-12ti denní abstinenci vyvolala 

srovnatelné zvýšení DOPAC hladin v NAC jako u akutní aplikace morfinu. Premedikace 

JMV2959 v dávce 3, resp. 6 mg / kg mírně, dočasně statisticky významně zvýšila nárůst 

koncentrace DOPAC vyvolané morfinem v NAC (131% baseline) v čase 60 min po 

morfinové injekci (P < 0,05). Samotné podání JMV2959 3 mg / kg i.p. neovlivnilo 

koncentraci DOPAC. Vyšší dávka 6 mg / kg i.p. JMV2959 mírně (dočasně statisticky 

významně) zvýšila koncentraci DOPAC na 108% baseline v čase 60 min po aplikaci (P < 

0,001). Aplikace samotného fyziologického roztoku neměla vliv na koncentrace DOPAC. 

 

HVA 

Podání provokační dávky morfinu 5 mg / kg s.c. po 10-12ti denní abstinenci vyvolalo 

významné zvýšení koncnetrace HVA v NAC oproti akutní aplikaci stejné dávky morfinu (P < 

0.05); po akutní aplikaci morfinu HVA dosáhla maximálně 124% baseline, u provokační 

dávky se zvýšila na 138% baseline v čase 60 min po aplikaci morfinové injekce (P < 0,001). 

Premedikace JMV2959 3 a 6 mg / kg i.p. statisticky významně zesílila zvýšení koncentrace 

HVA vyvolané morfinem na 144% resp. 146% baseline v čase 40 min po podání morfinu (P < 

0,001). Podání samotného JMV2959 3 mg / kg i.p. zvýšilo nárůst koncentrace HVA v čase 80 

a 100 min po aplikaci fyziologického roztoku na hranici statistické významnosti (104% 

baseline; P < 0,05). Vyšší dávka JMV2959 6 mg / kg i.p. rovněž dočasně statisticky 

významně zvýšila koncentrace HVA v NAC na 111% baseline (P <0,001). Aplikace 

samotného fyziologického roztoku neměla vliv na koncentrace HVA. 

 

Účinky JMV2959 na akutním morfinem vyvolané změny chování u potkanů 

(Sustkova-Fiserova et al 2014, Sustkova-Fiserova et al 2016) 

Akutní aplikace morfinu s premedikací JMV2959 (Sustkova-Fiserova 2014; Sustkova- 

Fiserova et al 2016) 

Statisticky významné bifázické účinky dávky morfinu 5 mg / kg s.c. byly viditelné ve 

všech hodnocených kategoriích chování (P < 0,001; jednocestná ANOVA RM, Bonferroniho 

test versus kontrolní skupina). Počáteční morfinem způsobený inhibiční účinek (nehybnost a 
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katalepsie) během doby 0-80 min byl následován výraznou stimulací chování (zvýšená 

lokomoce s významnými stereotypiemi), která přetrvala až do konce experiment (3 h po 

podání morfinu). Dávka morfinu 10 mg / kg s.c. vyvolala obdobné statisticky významné 

změny (P < 0,001; jednocestná ANOVA RM, Bonferroniho test, měřeno proti kontrolní 

skupině), s inhibicí chování, která trvala přibližně 2 hodiny. Během 120 minutového intervalu 

se pomalu začaly projevovat excitační znaky (lokomoce, významná stereotypní aktivita). 

Výrazná stimulace byla pozorována během posledních tří intervalů. 

Premedikace JMV2959 3 i 6 mg / kg i.p. významně a na dávce závisle snížila 

behaviorální stimulaci  vyvolanou  morfinem  (oběma  dávkami),  a  také  stereotypní  prvky  

v chování (stereotypní čenichání, žvýkání, olizování).Bifázický účinek zůstal zachován. 

Projevy morfinem navozené katalepsie i imobility byly většinou JMV2959 ovlivněny méně 

výrazně. Podání samotné látky JMV2959 3 mg / kg i.p. nevyvolalo žádné účinky významně 

odlišné od podání fyziologického roztoku. Podání samotné dávky JMV2959 6 mg / kg i.p. 

způsobilo dočasné změny chování u 38,89% pokusných zvířat a to vždy během prvního 

intervalu (0 min). Bylo pozorováno, že chování podobné protahování může být zcela 

eliminováno zvukem (např. tlesknutí), nebo dotykem experimentátora během prvního 

měřeného intervalu a spontánně ve všech případech vymizelo před podáním morfinu nebo 

fyziologického roztoku (20 min po podání JMV2959 6 mg / kg i.p.). Během posledních dvou 

intervalů mikrodialýzy (160 - 180 min), byla pozorována zvýšená ospalost ve skupině, kde 

bylo podáno JMV2959 6 mg / kg i.p., což bylo rovněž pozorováno ve skupině, kde se podával 

fyziologický roztok (P < 0,001; jednocestná ANOVA RM, Bonferroniho test, měřeno proti 

kontrolní skupině). 

Dále podrobněji. Premedikace JMV2959 6 mg/kg významně snížila behaviorální 

stimulaci (u 5 i 10 mg / kg morfinu) (P < 0,001; jednocestná ANOVA RM, Bonferroniho test, 

měřeno proti kontrolní skupině). Premedikace JMV2959 6 mg / kg i.p. před dávkou morfinu 5 

mg / kg s.c. výrazně snížila projevy stereotypního chování (stereotypní čenichání, žvýkání a 

olizování) a zkrátila jejich trvání během posledního intervalu (P < 0,001; dvoucestná 

ANOVA, Bonferroniho test). Projevy imobility byly významně sníženy během poslední 1,5 

hodiny dialýzy (P < 0,001). Premedikace JMV2959 6 mg / kg i.p. před podáním morfinu 5 mg 

/ kg s.c. neovlivnila významně morfinem vyvolanou katalepsii a lokomoci, pozorovali jsme 

(nevýznamně) méně projevů rearingu a chůze. 

Premedikace JMV2959 6 mg / kg i.p. před dávkou morfinu 10 mg / kg s.c. významně 

snížila a zkrátila trvání projevů stereotypního chování (P < 0,001) ). Rovněž podáním morfinu 

10 mg / kg s.c. indukovaná katalepsie byla JMV2959 významně snížena a zkrácena v případě 
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premedikace JMV2959 6 mg / kg i.p. (P < 0,001), a kvůli sníženým projevům stereotypního 

chování se projevy lokomoce během 140 minutového zvýraznily (P < 0,001,). Premedikace 

JMV2959 3 mg / kg i.p. před podáním dávky morfinu 10 mg / kg s.c. také významně snížila 

projevy stereotypního chování (olizování a očichávání), ale účinky JMV2959 byly menší než 

po podání dávky 6 mg / kg i.p. (P < 0,001). Projevy imobility byly poměrně posíleny (P < 

0,001). Také po premedikaci JMV2959 3 mg / kg s.c. byla morfinem indukovaná katalepsie 

snížena (P < 0,05) a lokomoce byla významně zvýšena během 140ti minutového časového 

intervalu (P < 0,05). Konečně bifázický (inhibice-stimulace), morfinem indukovaný, účinek 

přetrval (P < 0,001). 

Současné podávání ghrelinu 40 μg / kg i.p. k premedikaci JMV2959 3 mg / kg i.p. 

vyrušilo samotný účinek JMV2959; tedy všechny behaviorální parametry v této skupině se 

významně nelišily od fiziologického roztoku + skupiny morfinu 10 mg / kg. V rámci spektra 

stereotypních projevů v rámci skupiny, kde byl aplikován ghrelin, bylo pozorováno mnoho 

projevů stereotypního žvýkání a olizování, velice podobně, jako ve skupině kde byly 

aplikovány dávky ghrelinu jednotlivě. 

 

Účinky JMV2959 na morfinem navozenou behaviorální senzitizaci (Sustkova- 

Fiserova et al 2016) a (Jerabek et al 2017) 

V případě podání provokační dávky morfinu 5 mg / kg s.c. ve 12. den abstinence 

následovaný dlouhodobým podáváním (N = 10 v této skupině potkanů), byly pozorovány 

jasné známky senzitizace chování a stereotypní prvky (statisticky významně zvýšené 

stereotypní čenichání, žvýkání a olizování, rearing a chůze, zkrácená fáze katalepsie). Účinky 

premedikace JMV2959 6 mg a 3 mg / kg i.p. se zdají být prakticky shodné a jsou výraznější 

než v případě akutního podání. Projevy stereotypního chování a lokomoce byly výrazně 

redukovány a projevy nehybnosti se zvýšily po 80-120 minutách po podání morfinu 

(dvoucestná ANOVA RM, Bonferroniho test). 

Samotná dávka 6 mg / kg JMV2959 podaná během morfinové abstinence vyvolala 

srovnatelný účinek na změny chování, jako při akutním podání. Pohyby podobné protahování 

a počáteční přechodný útlum se objevily u méně než 40% potkanů a opět spontánně zmizely 

během prvních 20 minut po injekci. Aplikace samotného fyziologického roztoku neměla 

žádný vliv na pozorované změny chování pokusných zvířat. 
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Vliv JMV2959 na explorační spontánní aktivity u potkanů (Jerabek et al 

2017) 

Průzkumná/explorační lokomotorická aktivita potkana v testu v "otevřeném poli" 

(Ethovision), kde byla zvířata monitorována po dobu 20 min, nebyla významně ovlivněna 

podáním JMV2959 1, 3 ani 6 mg / kg aplikovaným intraperitoneálně 25 minpřed umístěním 

zvířat do arény. Dvoucestná analýza ANOVA RM následována Bonferroniho testem 

neodhalila žádné statisticky významné rozdíly mezi účinky fyziologického roztoku a výše 

uvedenými třemi dávkami JMV2959 na parametry uběhnuté vzdálenosti (distance) a rychlosti 

(velocity) v trendu dvou na sobě závislých proměnných mezi prvním a druhým 10 min 

časovým interavalem. Průměrné úrovně sledovaných parametrů chování během celkových 20 

min nebyly ve všech skupinách statisticky významné (jednocestná ANOVA). Analogicky, čas 

strávený zvířetem ve středu arény/centrální zóně (central zone duration) nebyl rovněž 

statisticky významně ovlivněn podáváním dávek JMV2959 (jednocestná ANOVA). 

 

Účinky JMV2959 na ovlivnění morfinem podmíněné preference místa 

(Jerabek et al 2017) 

V našem experimentálním provedení byla exprese morfinem podmíněné preference 

místa (CPP) jasně zřetelná. Pozorovali jsme významné a na dávce závislé utlumení tohoto 

projevu chování po jednorázovém podání JMV2959 3 a 6 mg / kg i.p. v testovací den 9. po 

podmiňování („post-conditioning”), kdy byli potkani umístěni do CPP 20 min po podání 

JMV2959, nebo fyziologického roztoku (P = 0.001; jednocestná ANOVA a Holm-Shidak 

post-hoc test). 

 

5. Diskuse 

Vliv podání JMV2959 na morfinem vyvolané uvolnění dopaminu v NACSh 

(Jerabek et al 2017, Sustkova-Fiserova et al 2014, Sustkova-Fiserova et al 

2016) 

Jak již bylo v úvodu diskutováno, látky navozující závislost při akutním podání 

aktivují dopaminergní přenos v NACSh a toto vyplavení dopaminu je spojováno s pocitem 

odměny (reward) a určením důležitosti pro organismus, takže následně aktivuje celou řadu 

porovnávacích a podmiňovacích pochodů (Hyman et al 2006, Koob 1992, Koob & Volkow 

2010). Pozorovaná spojitost masivního zvýšení koncentrace extracelulárního dopaminu v 

NACSh po akutním podání morfinu (5 a 10 mg / kg s.c.) je rovněž doložena literárními daty, 

které popisují efekt odměny po podání opioidů. (Koob & Volkow 2010, Leone et al 1991, 

Pothos et al 1991). Naše výsledky dokládají, že premedikace antagonistou GHS-R1A, látkou 
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JMV2959 před akutním podáním dávky morfinu (5 a 10 mg / kg s.c.) významně, a v závislosti 

na dávce (JMV2959 3 a 6 mg / kg i.p.), snižuje morfinem vyvolané zvýšení hladiny dopaminu 

v NACSh (Sustkova-Fiserova et  al  2014).  Naše  výsledky  byly  o  rok  později  potvrzeny  

v pokusech u myší (Engel et al 2015). Z toho lze vyvodit, že centrální ghrelinový signalizační 

systém je pravděpodobně významně zapojen do systému regulace morfinem resp. opioidy 

vyvolaných odměňovacích a posilovacích procesů v mezolimbickém systému, které jsou 

spojené se závislostí. V dalších studiích byla popsána redukce vylití dopaminu v NAC po 

premedikaci GHS-R1A antagonistou před akutním podáním alkoholu a stimulantů – kokainu, 

nikotinu a amfetaminu (Addolorato et al 2006, Davison et al 2007, Jerlhag et al 2010, Jerlhag 

et al 2009, Jerlhag & Engel 2011, Tessari et al 2007, Wellman et al 2011, Wurst et al 2007, 

Zheng et al 2013). 

Ani vyšší dávka látky JMV2959 (6 mg / kg i.p.) zcela neeliminovala účinky morfinu 

na hladinu dopaminu v NAC. Jedno z možných vysvětlení může být, že ghrelinový 

signalizační systém hraje důležitou, ale pouze modulující roli v počáteční dopaminergní 

aktivaci neurálního opioidního systému odměny (Engel et al 2015, Sustkova-Fiserova et al 

2014). 

Dopaminergní a behaviorální senzitizace odráží určitou formu neuronální 

plasticity, ve které opakované podávání některých látek vede k dlouhodobému zvyšování 

stimulačních/aktivačních a často i stereotypních projevů v chování a ke zvyšování hladiny 

dopaminu v NAC v reakci na dávky podávané během prolongované abstinence. Má se za to, 

že tyto změny mohou přispívat ke zvýšenému užívání těchto látek a ke vzniku závislosti 

(Robinson & Berridge 2003, Vezina 2004, Vezina 2007). Látky, které sice zvyšují 

koncentraci dopaminu akutně, ale nenavozují senzitizaci během prodloužené abstinence, 

nenavozují následnou vzrůstající selfadministraci/auto-aplikaci (Vezina 2004). Mesolimbický 

dopaminergní systém je zapojen do zprostředkování jak motivačních posilovacích, tak i 

senzitizujících vlastností opioidů (Nakagawa et al 2011, Robinson & Berridge 1993, Spanagel 

et al 1993, Steketee & Kalivas 2011, Vanderschuren & Kalivas 2000). Během našich 

experimentů jsme zaznamenali významnou dopaminergní hypersenzitivitu k provokační 

dávce morfinu podané ve 12. den morfinové abstinence. Výše zmíněné je považováno za 

projev dopaminergní senzibilizace, odehrávající se hlavně v jádře (core)  NAC,  protože  

podle literárních pramenů, prodloužená abstinence při ne-asociovaném opakovaném podávání 

opioidů je charakterizována zvýšeným uvolňováním dopaminu právě v této structure 

NACcore (Cadoni & Di Chiara 1999, Di Chiara 2002, Spanagel et al 1993). V průběhu našich 

experimentů jsme poprvé objevili, že ghrelinový antagonista významně a v závislosti na 
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dávce snížil morfinem navozenou dopaminergní senzitizaci, což potvrzuje významnou účast 

ghrelinu na těchto podmiňovacích/posilovacích procesech a také podporuje potenciální 

možnost využití ghrelinového antagonismu pro terapii závislosti na opioidech. Předpokládá 

se, že dopaminergní hypersenzitivita v NAC může být právě předpokladem pro vznik a 

udržení kompulzivního chování při vyhledávání drog (Robinson & Berridge 1993, Spanagel 

et al 1993, Vanderschuren & Kalivas 2000). 

Účast ghrelinových mechnanizmů, resp. GHS-R1A v procesování posilovacích a 

odměňovacích účinků opioidů jsme ověřili v dalším experimentu, při kterém byl před akutním 

morfinem premedikován současně s ghrelinovým antagonistou JMV2959 také ghrelinový 

agonista (ghrelin). Významné snížení morfinem navozeného uvolnění dopaminu v NAC po 

premedikaci JMV2959 v dávce 3 mg / kg bylo kompletně zrušeno současným podáním 

ghrelinu v dávce 40 mg / kg v kombinaci s JMV2959 3 mg / kg (Jerabek et al 2017). 

Předpokládá se, že látky jež významně snižují v NAC vylití dopaminu navozené 

akutní dávkou návykové látky (včetně opioidů) a zejména jež snižují i projevy dopaminergní 

senzitizace spolu s behaviorální senzitizací po provokační dávce během abstinence lze 

považovat za substance potenciálně využitelné v léčbě závislosti, protože takto naznačují 

schopnost významně redukovat odměňovací a podmiňovací / posilovací vlastnosti návykové 

látky (Steketee & Kalivas 2011, Vanderschuren & Kalivas 2000). Námi nalezené významné 

snížení morfinem navozeného vylití dopaminu i snížení dopaminergní senzitizace v NAC u 

potkanů po premedikaci ghrelinovým antagonistou tak podporuje potenciální možnost využití 

GHS-R1A antagonistů v léčbě opioidní závislosti. 

 

Vliv podání JMV2959 na morfinem vyvolané zvýšení extracelulárních 

koncentrací metabolitů dopaminu v NACSh (Jerabek et al 2017, Sustkova- 

Fiserova et al 2014, Sustkova-Fiserova et al 2016) 

Analogicky ke zvýšení hladin dopaminu v NACSh, bylo podání akutní dávky 

morfinu (obou koncentrací), spojeno s významným, na dávce závislým, zvýšením hladin 

metabolitů dopaminu (DOPAC, 3-MT a HVA), podobné výsledky byly popsány např. v práci 

od Pothos et al., 1991 (Pothos et al 1991). Bylo pozorováno navýšení koncentrací metabolitů 

dopaminu v NAC po podání provokační dávky morfinu během morfinové abstinence, ve 

srovnání se změnami po jeho akutním podání. Významný rozdíl byl ale zjištěn pouze mezi 

hladinami HVA. Tyto naše výsledky jsou zhruba v souladu s literaturou (Airio et al 1994, 

Attila & Ahtee 1984, Pothos et al 1991). 

Hlavním zájmem našeho výzkumu byl ale účinek premedikace JMV2959 na tyto 

podáváním morfinu vyvolané změny v NAC. Podáním JMV2959 vyvolané výrazné snížení 
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morfinem navozeného vylití dopaminu v NAC bylo provázeno významným snížením hladiny 

3-MT (produkt katechol-O-methyltransferázy (COMT)). Souběžně jsme v NAC pozorovali 

významný nárůst hladiny DOPAC (produkt monoaminoxidázy (MAO)) a významné zvýšení 

hladiny HVA, což je konečný produkt metabolismus dopaminu. Podání JMV2959 6 mg / kg 

samo o sobě výzmaně zvýšilo hladiny DOPAC a HVA, ale neovlivnilo hladiny 3-MT. Také 

nižší dávka JMV2959 3 mg / kg krátkodobě významně zvýšila hodnoty HVA. Zdá se tedy, že 

antagonismus GHS-R1A může být v NAC spojen se zvýšeným metabolizmem dopaminu 

cestou MAO, jež by se mohlo podílet na pozorovaném snížení hladiny dopaminu. Je však 

třeba dalšího podrobného výzkumu. Nedávno bylo totiž popsáno, že také ghrelin zvyšuje 

obrat dopaminu v NAC (Anderberg et al 2016). 

 

Vliv podání JMV2959 na morfinem vyvolané změny v koncentracích hladin 

endokanabinoidů (AEA, 2-AG) v NACSh (Sustkova-Fiserova et al 2016) 

Naše výsledky poprvé prokázaly vliv ghrelinové signalizace na morfinem vyvolané 

změny v extracelulárních koncentracích endokanabinoidů AEA a 2-AG v mezolimbickém 

systému. 

Endokanabinoidní systém je stěžejní pro posilovací vlastnosti opioidů. Zejména 

zvýšení extracelulárních hladin AEA po aplikaci opioidů se pravděpodobně na opioidní 

odměně a podmiňování významně podílí. (Caille & Parsons 2003, De Vries et al 2003, 

Navarro et al 2001, Solinas et al 2003). Během našich mikrodialyzačních experimentů, akutní 

subkutánní podání morfinu 5 a 10 mg / kg vyvolalo významné a protichůdné změny v 

koncentracích extracelulárních endokanabinoidů v NACSh, což bylo v souladu s dřívější prací 

Vigano a kol. (Vigano et al 2004) (post mortem experiment s tkáněmi z NAC). Zjištěné 

koncentrace baseline obou endokanabinoidů AEA a 2-AG v NACSh u naivních zvířat byly 

zhruba v souladu s literaturou (Caille et al 2007, Felder et al 1996, Vigano et al 2004, 

Wiskerke et al 2012). 

V sub-chronickém experimentu s modelem morfinové senzitizace jsme měřili změny 

v koncentracích endokanabinoidů po podání provokační dávky morfinu po 10-12ti denní 

abstinenci a pozorovali jsme, ve srovnání s experimenty s akutním podáním, významné 

snížení baseline koncentrace 2-AG před podáním dávky morfinu, zatímco baseline 

koncentrace extracelulární AEA zůstaly v NACSh nezměněny. Ve srovnání s akutním 

podáním vyvolala aplikace provokační dávky morfinu 5 mg / kg významně vyšší pokles 

koncentrace 2-AG (na 75% průměru baseline) a významně vyšší zvýšení koncentrace AEA 

(na 126% průměru baseline). Naše výsledky jsou zhruba v souladu s výsledky publikovanými 
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(Caille et al 2007, Vigano et al 2004), s určitými drobnými odchylkami, jež pravděpodobně 

vyplývají s různých použitých technik i látek; např. Vigano a kol. detekovali endokanabinoidy 

z odebraných tkání post mortem a Caille a kol. monitoroval hladiny endokanabinoidů 

mikrodialýzou během intravenózní selfadministrace heroinu (detaily jsou uvedeny v práci). 

Premedikace antagonistou GHS-R1A 20 min před podáním dávky morfinu vyvolala 

významné změny v koncentracích AEA a 2-AG ve struktuře NACSh ve všech akutních a sub- 

chronických experimentech. Efekt zvýšení koncentrace AEA vyvolaný podáním morfinu byl 

úplně  a  na  dávce  závisle  snížen  /  obrácen  pomocí  premedikace  JMV2959,  což  vedlo   

k statisticky významnému poklesu koncentrace AEA jak u akutního, tak sub-chronického 

experimentu. Proti tomu efekt snížení koncentrace 2-AG vyvolaný podáním dávky morfinu 

byl  prohlouben  v akutním  experimentu  a  mírně,  avšak  statisticky  významně  redukován  

v experimentu sub-chronickém. Podání látky JMV2959 ovlivnilo změny koncentrací 

endokanabinoidů vyvolané podáním morfinu různými způsoby: obrácením v případě AEA a 

zvýšením (v akutním) nebo snížením (v sub-chronickém) experimentu v případě 2-AG. V naší 

předchozí studii jednorázové podání agonisty GHS-R1A (ghrelin) v dávce 40 μg / kg 

významně zvýšilo jak koncentrace AEA tak 2-AG, společně s projevy stereotypního žvýkání 

a zvýšené lokomoce. Současné podání ghrelinu s JMV2959 3 mg / kg zcela kompletně 

vyrušilo sledované účinky tohoto GHS-R1A antagonisty na změny vyvolané morfinem. Tímto 

jsme jasně prokázáli účast ghrelinové signalizace na morfinem vyvolaných změnách 

koncentrace 2-AG a zvláště pak AEA v NACSh. Na základě dostupných literárních dat lze 

předpokládat, že se opioidy vyvolaný vzestup koncentrace AEA v NACSh významně podílí 

na posilování závislosti na opioidech prostřednictvím CB1 receptory zprostředkovaného, na 

dopaminu nezávislého mechanismu (Caille et al 2007, Caille & Parsons 2003, Caille & 

Parsons 2006). Tudíž námi pozorovaný zvrat morfinem vyvolaného zvýšení koncentrace AEA 

v NAC, který způsobila premedikace ghrelinového antagonisty, potvrzuje významnou roli 

ghrelinového signalizačního mechanismu v předpokládané účasti AEA v posilujících 

mechanismech závislosti na opioidech. Posilující vlastnosti AEA byly byly v minulosti již 

potvrzeny metodou IVSA v experimentu na primátech (kotul veverovitý) (Justinova et al 

2005). Je tedy pravděpodobné, že vedle např. GABA či endokanabinoidů (Fields & Margolis 

2015, Ting & van der Kooy 2012) je také ghrelin součástí odměňovacích / podmiňovacích 

mechanizmů opioidů závislých i nezávislých na dopaminu. 
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Vliv podání JMV2959 na akutním morfinem vyvolané změny chování potkanů 

(Sustkova-Fiserova et al 2014, Sustkova-Fiserova et al 2016) 

Behaviorální data, získaná během experimentů, zobrazují typický bifázický účinek 

morfinu (inhibičně-stimulační), který koresponduje s literárními daty a našimi předchozími 

studiemi (Fiserova et al 1999). U morfinem indukovaných změn v chování se předpokládá, že 

odrážejí aktivitu v mesostriatálním dopaminergním systému. Behaviorální stimulace, 

zahrnující stereotypní chování (ohlodávání, olizování a stereotypní očichávání) je považována 

za znak aktivace nigrostriatální dráhy během závislostního procesu (Koob & Volkow 2010, 

Wise & Bozarth 1987). 

Premedikace JMV2959 významně a na dávce závisle snížila příznaky stereotypního 

chování (významně u stereotypního čenichání a žvýkání) a zcela potlačila projevy olizování, 

při obou podaných koncentracích morfinu. Výše zmíněné naznačuje zapojení ghrelinového 

signalizačního mechanismu v těchto morfinem indukovaných změnách, které jsou 

považovány za znaky striatální dopaminergní aktivace, jež hraje významnou roli v opioidní 

závislosti. Naše výsledky byly potrvzeny v experimentu u myší, kdy 6 mg/kg JMV2959 

významně ztlumil morfinem navozenou behaviorální stimulaci (Engel et al 2015). Naše 

výsledky doplňují další literární data, kdy ghrelinový antagonismus snížil nebo eliminoval 

behaviorální stimulaci navozenou ethanolem a psychostimulanty (nikotin, kokain, 

amfetamin), (Jerlhag et al 2010, Jerlhag & Engel 2011, Jerlhag et al 2011, Wellman et al 

2011). 

 

Vliv podání JMV2959 na morfinem navozenou behaviorální senzitizaci u 

potkanů (Jerabek et al 2017, Sustkova-Fiserova et al 2016) 

Metoda behaviorální senzitizace může být, s určitým omezením, použita pro výzkum 

odměnou motivovaného vyhledávání drogy, jež je jedním ze základů závislostního chování 

(Robinson & Berridge 1993, Steketee & Kalivas 2011, Vanderschuren & Kalivas 2000). 

Přecitlivělost mezolimbických dopaminergních neuronů během prodloužené abstinence může 

být podkladem pro pozorovanou dlouhodobou behaviorální senzitizaci během zneužívání 

návykových látek, stejně tak jako pro obnovení kompulzivního chování při vyhledávání 

návykových látek (Robinson & Berridge 1993, Vanderschuren & Kalivas 2000). 

Mezolimbický dopaminergní systém zprostředkovává stimulačně-motivační a senzibilizující 

vlastnosti opioidů a dalších zneužívaných látek (De Vries et al 2003, De Vries et al 1998, 

Robinson & Berridge 2003, Steketee & Kalivas 2011, Vanderschuren & Kalivas 2000). 

Zásahy, které snižují dopaminergní a behaviorální senzitizaci návykových látek včetně 
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opioidů, mohou mít velký význam pro konceptualizaci a možnou léčbu závislostí (Steketee & 

Kalivas 2011, Vanderschuren & Kalivas 2000). 

Podání JMV2959 v naší studii redukovalo projevy morfinové behaviorální senzitizace, 

zvýšenou lokomoční aktivitu a projevy stereotypního chování (zejména příznaky 

stereotypního olizování, žvýkání a čenichání) výrazněji než u akutního podání morfinu. 

Souběžným podáváním ghrelinu s JMV2959 před morfinem během akutního experimentu 

jsme opět potvrdili zapojení GHS-R1A systému v pozorovaných změnách v chování potkanů 

(Sustkova-Fiserova et al 2016). Také tyto výsledky dále dokládají, že ghrelinová signalizace 

se výrazně uplatňuje v mechanizmech opioidní závislosti, podobně jak to bylo zjištěno ve 

studiích s behaviorální senzitizací indukovanou podáním etanolu, kokainu a nikotinu (Abizaid 

et al 2011, Wellman et al 2013). 

Bylo zjištěno, že neuronální okruhy zodpovědné za senzitizaci a návrat k droze se 

překrývají (De Vries et al 1998, Robinson & Berridge 2003, Steketee & Kalivas 2011). V 

minulosti byla popsána zkřížená senzitizace mezi opioidy a kanabinoidy (Cadoni et al 2001, 

Pontieri et al 2001a, Pontieri et al 2001b, Singh et al 2005). Jak antagonista receptoru CB1, 

látka SR141716A, tak antagonista opioidního receptoru naloxon zablokovali behaviorální 

zkříženou senzitizaci, což naznačuje, že endokanabinoidní ale i endorfinová mediace hrají 

podstatnou roli v efektech opioidů a kanabinoidů. Vigano a kol. (Vigano et al 2004) zjistil, že 

látka SR141716A dokázala redukovat expresi, ale ne indukční fázi behaviorální senzitizace a 

že koncentrace endokanabinoidů AEA a 2-AG byly rozdílným způsobem ovlivněny během 

obou fází morfinové senzitizace. Přesná úloha endokanabinoidů v průběhu behaviorální 

senzitizace (včetně opioidní senzitizace) však zůstává neobjasněná. 

Pozorované snížení morfinem navozené behaviorální senzitizace premedikací 

ghreliným antagonistou spolu s již uvedeným útlumem dopaminergní senzitizace dokládá 

významnou roli GHS-R1A mechanizmů v opioidní závislosti a podporuje další adiktologický 

výzkum. 

 

Vliv podání JMV2959 na ovlivnění explorační spontánní aktivity potkanů 

(Jerabek et al 2017) 

Při sledování explorační aktivity potkanů v otevřeném poli během 20 minut počínaje 

25. minutou po aplikaci intraperitoneální aplikaci JMV2959 v dávkách 1 nebo 3 nebo 6 mg/kg 

nebo fyziologického roztoku jsem ověřili (pomocí metody Ethovision), že tento ghrelinový 

antagonista v experimentech užívaných dávkách významně neovlivňuje motoriku zvířat, což 

je v souladu s literaturou (Clifford et al 2012, Jerlhag et al 2010). V našich mikrodialyzačních 
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studiích jsem pozorovali zhruba u 40% zvířat pouze po aplikaci JMV2959 v nejvyšší dávce 6 

mg/kg přechodné změny v chování zvířat – útlum a protahovaní zadních končetin, tyto 

příznaky spontánně vymizely během prvního dvaceti minutového intervalu po aplikaci 

JMV2959 (Jerabek et al 2017, Sustkova-Fiserova et al 2016). 

 

Vliv podání JMV2959 na ovlivnění morfinem podmíněné preference místa 

(Jerabek et al 2017) 

Metoda CPP poskytuje jedinečné informace o odměňovacích účincích drog a jejich 

spojením/vazbou s kontextuálními podněty (Bardo & Bevins 2000), coždo značné míry určuje 

posilující účinky drog, včetně opioidů (Bals-Kubik et al 1993, Shippenberg et al 1993). 

Podávání ghrelinu společně s kokainem během podmiňovací fáze zvýšilo expresi kokainem 

podmíněné preference místa (CPP) u potkanů (Davison et al 2007). Ať už genetické či 

farmakologické potlačení GHS-R1A za použití ghrelinově knock-outovaných myší, nebo 

premedikace JMV2959 snížily expresi CPP navozené podáním ethanolu (Bahi et al 2013, 

Jerlhag et al 2009), nikotinu (Jerlhag & Engel 2011), kokainu (Abizaid et al 2011, Jerlhag et 

al 2010), amfetaminu (Jerlhag et al 2010) a morfinu u myší (Engel et al 2015). V naší studii u 

potkanů bylo podáním JMV2959 v koncentraci 3 a 6 mg / kg významně a na dávce závisle 

snížena morfinem vyvolaná CPP. Tyto výsledky prokazují účast ghrelinových signalizačních 

mechanismů v odměňovacích procesech opioidů a zároveň naznačuje, že ghrelinový 

antagonismus dokáže významně oslabit odměňovací účinky morfinu. 

 

6. Závěry 
To, že premedikace antagonistou GHS-R1A významně snižuje v NAC u potkanů  

vylití dopaminu navozené akutní dávkou morfinu a snižuje i projevy dopaminergní 

senzitizace spolu s behaviorální senzitizací po provokační dávce morfinu podané po 

déletrvající abstinenci (10 – 12 dní), lze považovat za významný marker efektivity 

ghrelinového antagonizmu potenciálně využitelné v léčbě opioidní závislosti. Tyto výsledky 

dokládají schopnost ghrelinového antagonismu významně redukovat odměňovací a 

podmiňovací / posilovací vlastnosti morfinu. Totéž platí o výsledcích další studie, kdy jsme 

zjistili, že ghrelin, resp. GHS-R1A se významně podílí i na endokanabinoidních 

odměňovacích mechanizmech opioidů, protože premedikace JMV2959 zvrátila morfinem 

navozené zvýšení extracelulární koncentrace anandamidu (AEA) v NAC při akutním podání i 

u aplikace provokační dávky morfinu po 10 – 12ti denní abstinenci. JMV2959 také významně 

ovlivnil změny hladin 2-AG v NAC. Takže centrální ghrelinová signalizace se  

pravděpodobně významně podílí nejen na dopaminergních ale i na dopaminu nezávislých 
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odměňovacích a posilovacích mechanizmech opioidů. Ghrelinový antagonista také u potkanů 

významně snížil projevy podmíněné vazby mezi prostředím a opakovanými aplikacemi 

morfinu, což naznačuje snížení bažení po morfinu. Všechny prezentované výsledky společně 

podporují představu budoucího potenciálního využití ghrelinového antagonizmu v léčbě 

opioidní závislosti a podporují tak další výzkum. Naše výzkumná skupina dale pokračuje v 

testování ghrelinových mechanismů u opioidních závislostí za použití dalších validních 

animálních modelů závislosti, např. intravenózní selfadministrace u potkanů. 
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