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Souhrn 

Předkládaná diplomová práce se věnuje rešeršnímu zpracování tématiky opiátů. 

Pohlíží na ně jako na důležitá léčiva, která již několik tisíciletí pomáhají tlumit pacientům 

bolest, ale také jako na často zneužívané drogy. V práci je zpracován přehled látek, které se 

váží na specifické proteinové struktury v nervové soustavě člověka - opioidní receptory. 

Ty jsou zde podrobně popsány a je vysvětlena jejich funkce. V práci jsou uvedeny příklady 

syntéz některých opiátů a popis jejich vlastností. Důraz je kladen na popsání změn 

v neurofyziologii a neurochemii, ke kterým po vstupu opiátů do těla dochází. V úvodu 

práce je stručně zmíněn historický aspekt užívání opiátů jako léčiv a drog pro zasazení 

tématiky do širších souvislostí. 



Summary 

This graduation thesis deals with the theme of opiates. It describes them as a very 

important medicaments, helping to lower a feel of pain, but as often abused drugs as well. 

There is presented a review of compounds in this thesis, which bind on the specific protein 

structures located in the nervous system named opioid receptors. Some sythethic methods 

of important opioids and their properties are mentioned. Description of neurochemical and 

neurophysiological changes after drug entering a human body is emphasized. There is 

a brief mention about opiates usage through history in the beggining of this thesis, because 

of putting this theme into a larger sense. 
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1 Úvod 

Opiáty jsou pro lidstvo fenoménem od pradávna. Sloužily člověku jako látky 

tlumící bolest, ale také jako drogy, navozovaly dobrou náladu, uspávaly děti a 

povzbuzovaly básníky. Jakým způsobem ovšem v těle působí, jak vzniká závislost a jak je 

lze v současné době zneužít jako drogy nebo naopak, jak pomáhají jako účinná léčiva, to 

všechno jsou témata natolik zajímavá, že stojí za zpracování. 

Na specifické opioidní receptory v lidském těle se mohou vázat nejen opiáty, ale 

také jejich deriváty či látky jiných struktur, čehož se využívá jak při léčbě bolesti, tak 

drogové závislosti. Čtenáře by měla tato práce uvést do základní problematiky 

neurochemie a neurofyziologie působení opiátů v lidském mozku a pomoci mu tak lépe 

pochopit mechanismus jejich účinku. Dá mu tak možnost poznat, proč jsou opioidní drogy 

takovým fenoménem, který se mezi lidmi vyskytuje již skoro 5 000 let. Problematika je 

tedy zasazena do historického kontextu. 

Podrobné zpracování tohoto tématu by vydalo na celou knihu. Následující text 

mapuje danou problematiku jen částečně, přesto se snaží zachytit její klíčové otázky jako 

je získávání opia, důležité syntézy opiátů i látek neopioidního charakteru využívaných při 

léčbě toxikománie. 
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2 Zdroje opiátů a historický aspekt 

2.1 M á k setý ( P a p a v e r somniferum) 

Hlavním zdrojem opiátů je dvouděložná rostlina z čeledi makovitých, mák setý 

(Papaver somniferum L.) Rozeznáváme dva poddruhy máku setého podle užitkových 

vlastností a to mák olejný a mák opiový. Oba tyto druhy patří к dalším sedmi 

geografickým poddruhům, které mají ve svých stěnách rozšířenou bohatou síť mléčnic (1) 

obsahujících šťávu podobnou latexu. Při sběru se makovice mělce nařezává speciálními 

typy nožů a tekutina z ní vytékající, která na vzduchu rychle tuhne, se shromažďuje do 

cihel nebo bochníků o různé velikosti a hmotnosti. V této směsi je obsaženo 23 alkaloidů, 

jež tvoří zhruba 25% hmotnosti surového nezpracovaného opia. (2) 

Vzhledem k tomu, že mák setý bývá zneužíván к nelegální výrobě drog, je jeho 

pěstování v mnoha zemích zcela zakázáno, či velice silně omezováno. V České republice 

je pěstování máku setého regulováno Zákonem o návykových látkách č. 167/1998 Sb. § 29 

platným od 1. 1. 1999. Tento zákon ukládá pěstiteli či zemědělci ohlašovací povinnost, 

pokud je v jeho záměru pěstovat mák na ploše větší než 100 m2. (3) Navzdory všem 

omezením však produkce máku setého prudce roste a to nejen v České republice, která je 

jedním s hlavních producentů produktů makovic a makových semen. Podle statistických 

údajů FAO (Food and Agriculture Organization), zemědělské organizace přidružené 

k OSN, se produkce makových semen (Poppy seed production) takřka ztrojnásobila 

v průběhu pouhých sedmi let. Zatímco v roce 2000 byla roční produkce makových semen 

13607 tun, v roce 2007 to již bylo 33755 tun. Podobné je to i u údajů o ploše, na které byl 

mák setý pěstován. Údaje z roku 2000 hovoří o 29870 hektarech, zatímco v roce 2007 to 

již bylo 56917 hektarů. (4) 

V České republice je pěstování máku kontrolováno, jinde ve světě tomu už tak není. 

V některých chudých zemích je obživa obyvatel založena především na pěstování máku 

(mnohdy to je jediný zdroj) a s tím související výrobě opia, které se poté distribuuje po 

celém světě. Jde především o dvě oblasti, kterým se někdy také říká oblast „Zlatého 

trojúhelníku" představující státy Laos, Barma a Thajsko a dále pak oblast „Zlatého 

půlměsíce", kam patří Afghánistán, v současnosti největší světový producent opia, 

podílející se na světové produkci více než 70%, Irán a Pákistán. (5) Všechny osoby, 
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jakkoliv zainteresované do obchodu s opiem, s napětím sledují předpovědi počasí pro tyto 

oblasti, protože výhodné počasí znamená mnoho opia a mnoho opia, vzhledem к stále 

vysoké celosvětové poptávce, znamená vyšší zisky pro pěstitele a distributory. (6) 

2.2 Historie užívání opiátů 

Opium, jakožto výtažek z máku, bylo známo od pradávna. Archeologické výzkumy 

naznačují, že jeho účinky byly známy již zhruba 30 000 let před naším letopočtem. 

Důkazem by mohla být fosilizovaná maková semena, která byla nalezena v mnoha 

jeskyních po celém světě. V Evropě jsou nejznámější nálezy z jeskyní ve Švýcarsku a 

Francii. Ze starověku jsou o účincích opia zmínky z Persie, Egypta a Mezopotámie. První 

psaná zmínka o opiu pochází asi z roku 4 000 let před Kristem, kde makovou rostlinu 

nazývají hul gil, neboli rostlina radosti. Eberský papyrus datovaný k roku 3 500 před naším 

letopočtem radí, jak užívat šťávu získanou z máku, aby zabránila dětskému křiku a pláči. 

Egyptští faraóni byli pohřbíváni společně s opiovými artefakty a v římských ulicích nebyl 

problém zakoupit opium přímo na pouličním trhu. (7) 

Řečtí a římští bohové spánku Hypnos a Somnos jsou vyobrazeni s makovicí v ruce. 

Hypnos měl podle mytologie bratra Thanose a jejich matkou byla bohyně noci, Nyx. 

Ta byla zobrazována s roztaženými černými křídly a v každé ruce držela jedno dítě. Synem 

Hypna byl Morpheus, bůh snů, jenž je také ověnčen makovicemi a byla po něm 

pojmenována nejdůležitější aktivní látka v opiu, morfium. (8) 

Účinky opia jsou popsány v řecké mytologii, kde byl nápoj s názvem nepenthe užíván 

jako terapie při ztrátě blízkých pro odehnání žalu a smutku z jejich odchodu. Homér 

zmiňuje nepenthe ve svém díle Oddysea, kdy jeho syn Telémachos hledá svého otce, po 

neúspěšném hledání je smutný a setká se s Helenou a Meneláem (9): 

„ ... Helena, Diova dcera vzpomněla si však a vhodila do vína, z kterého pili lék proti 

hoři, hněvu a strastem. Napije-li se kdo vina, jež s kouzlem tím v měsidle smícháno bylo, 

nezkropí toho dne slza mu líc, i kdyby otec či matka skonali mu právě. " 
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Nepenthe znamená „proti smutku" a podle vyobrazení v řeckých dílech jej Helena, tedy 

dcera boha Dia, dostala darem od řecké královny. Popisuje se jako výtažek z máku, který 

je smíchán s vínem, protože aktivní složky opia se v alkoholu lépe rozpouštějí. Tuto 

skutečnost objevil až téměř o dva tisíce let později německo-švýcarský alchymista a lékař 

Paracelsus. Galenos, jeden z nejznámějších řeckých lékařů, používal opium velice často na 

různé neduhy, ale dobře si uvědomoval, že předávkování může způsobit pacientovu smrt. 

V Římě opium používal dvorní lékař Scribonius, jenž ho předepisoval к léčbě epilepsie, 

elefantiázy a bodnutí štírem. V arabském světě bylo opium také velmi dobře známo 

a mohutně využíváno. Vzhledem k tomu, že Korán muslimům zakazuje pití alkoholu, měli 

к této droze blíže. Po smrti Mohameda v roce 632 se arabský svět rozšířil až ke Španělsku 

a na východě až к Indii a Číně, kde opium později zažívalo zlaté časy. (7) 

V Evropě došlo к popularizaci opia, jakožto prostředku к tišení bolestí díky lékaři 

Paracelsovi, který začal používat opiové preparáty zvané laudanum. Laudanum je 

v podstatě analogické к řeckému nepenthe, ale pro rozpuštění složek opia se nepoužívá 

víno, ale jiná, většinou destilovaná lihovina. Laudanum můžeme přeložit jako 

„chvalitebné" nebo „to, co si zaslouží být uctíváno" Do Británie zavedl laudanum neboli 

opiovou tinkturu Thomas Sydenham, který ve své práci Medical Observations Concerning 

the History and Cure of Acute Diseases popsal jeho působení. Dalším preparátem 

obsahujícím opium byl tzv. Godfreyův likér, kde byla kromě účinné složky ještě melasa 

a sassafras, výtažek z rostliny kašta bělavá (Sassafras albidum). Tento likér se používal pro 

léčbu bolesti zubů, revmatu a průjmu. (7) 

V Číně byla situace s opiem v průběhu času velice dramatická. Až do počátku 

17. století se zde opium používalo výhradně jako přísada do cukrovinek a jako léčivo pro 

různé neduhy. Až s příchodem tabáku, který sem zavezli námořníci cestující na Dálný 

Východ, se objevil náhlý zájem o aplikaci opia kouřením. Kouření tabáku se v Číně 

rozšířilo natolik, že bylo v roce 1644 císařem zakázáno a lidé se tedy přeorientovali na 

kouření opia. Již po několika letech byla na kouření opia závislá více než čtvrtina obyvatel 

Číny. Této příležitosti začala využívat britská Východoindická společnost, která začala do 

Číny opium dodávat, protože poptávce po opiu již místní sklizeň nemohla stačit. Tehdy 

přivážela opium v hodnotě 1 milión liber ročně. (7) 
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V roce 1839 však čínské úřady chtěly zamezit tomuto přílivu nelegálního opia do země 

a v březnu stejného roku zajistily a zničily dodávku 1 000 tun této drogy. Došlo 

к nepokojům, které ještě zesílily uzavřením přístavu Kanton. Tím začala první opiová 

válka, která trvala až do roku 1842 a po čínské kapitulaci musela Čína podstoupit Britům 

část svého území, konkrétně Hong-Kong, „na věčné časy". Později bylo dohodnuto, že se 

Číně Hong-Kong vrátí v roce 1997, což se později také stalo. (10) 

V průběhu let často vyvstávala zásadní otázka o morálnosti takových obchodů 

a praktik. Několikrát byl zamítnut návrh o zastavení dodávek opia kvůli nevědomosti a 

předsudkům a také kvůli zprávě publikované v roce 1882 nazvané: „Problém opia 

vyřešen", ve které se píše: "Kdyby měly být dodávky opia z Indie okamžitě zastaveny, 

způsobilo by to skutečnou pohromu. Jedna třetina dospělé populace (v Číně) by 

z nedostatku opia zemřela." (11) 

Až v roce 1908 se britská vláda rozhodla omezit dodávky opia poté, co čínští 

přistěhovalci přivezli opium a s ním i problémy z něj vyplývající do USA, Austrálie a Jižní 

Ameriky a místní vlády se mohly přesvědčit o tom, že je potřeba proti této droze učinit 

patřičná regulační opatření. (7) 

Vlády si čím dál více uvědomovaly škodlivost této drogy a nutnost jejího postupného 

omezování. Tyto dobře míněné nápady ovšem neměly sebemenší kladný ohlas u pěstitelů 

máku v chudých zemích zlatého trojúhelníku a půlměsíce, kde to pro tamní zemědělce byla 

mnohdy jediná cesta к obživě. Výroba opia se jim zkrátka vyplácela stále více, než kdyby 

se věnovali klasickému farmaření. (10) 

Za svou popularitu vděčí opium i tomu, že bývá spojováno s umělci, kteří si tímto 

mnohdy „rozšiřovali" své obzory. Spisovatelé jako Thomas DeQuincey, Edgar Allan Poe 

či Samuel Taylor Coleridge se často ve svých dílech či zápisech přiznávali к oblibě těchto 

látek. DeQuincey nepokrytě psal o opiu velice poetickým způsobem (12): 

„Ó, spravedlivé, jemné, vítězné opium!... O, spravedlivé!, které mne do pokladnice snů 

povolalo, pro vítězství zoufající nevinnosti, křivého svědectví... a z anarchie snů ve spánku 

mne zavedlo do slunečního světla к tvářím dlouho pohřbených krásek... ty máš klíče к ráji, 

ty spravedlivé, něžné a mocné opium! " 
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Není těžké si představit, že po podobném popisu se ke konzumaci opia odhodlalo 

mnoho jeho čtenářů. Quinceyho zkušenosti s opiem se později dostaly do jeho 

nejslavnějšího díla Vyznání anglického požívače opia. Samuel Taylor Coleridge v době 

své největší básnické tvořivosti konzumoval až 2 litry laudana týdně a v jeho poezii je to 

znát. Stačí si přečíst kousek z jeho Písně o starém námořníku v překladu 

Václava Renče: (13) 

Co lezlo slizké havěti 

Po slizkém moři hrůz! 

A v noci, ej, ten vítr a rej 

Bludiček před námi! 

Vody jak masti ježibab 

Vrou všemi barvami. 
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3 Obecná neurofyziologie synaptických spojů 

3.1 Neuron 

Neuron je základní funkční a histologickou jednotkou nervové soustavy (Obr. 1). 

Jako první tuto buňku popsal v roce 1835 Jan Evangelista Purkyně. Je zodpovědná za 

přijetí, vedení a přenos určitých forem signálů a vytváří funkční přenosové kontakty mezi 

jinými neurony, receptory a efektory. 

Neuron můžeme rozdělit na dvě funkční jednotky. První je tělo neuronu neboli 

soma, kde je uloženo jádro buňky, cytoplazma a ostatní organely analogické s ostatními 

somatickými buňkami. Obzvláště vyniká drsné endoplazmatické retikulum, které v soma 

vytváří zvláštní strukturu nazvanou Nisslova trigoidní substance, jejíž přítomnost je 

důkazem vysoké metabolické aktivity, a Golgiho komplex, který byl objeven právě 

v neuronu. (14) 

Z těla neuronu vystupují dva typy výběžků. První jsou dendrity, které vedou 

vzruchy dostředivě a může jich být, a u typických neuronů i bývá, hned několik. Nejdelší 

výběžek je nazvaný axon nebo neurit a vede vzruchy odstředivě, tedy směrem od neuronu. 

Je vždy pouze jeden. U některých neuronů může axon měřit až jeden metr. 

Nucleus - jádro 

Legenda: 

Dendrites - dendrity 

Cell body - tělo neuronu 

Myelin sheath - myelinová pochva 

Axon terminals - zakončení axonu 

Direction of impulse - směr vzruchu 

Obr . l - zjednodušené znázornění neuronu 
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3.1.1 Axon 

Axon je nejdelší výběžek v nervové buňce, který vede vzruch směrem od těla 

neuronu. Nemá jen přenosovou funkci, a le je i zodpovědný za transport některých látek do 

vzdálených částí axonu tzv. telodendrií, avšak funkce přenosu vzruchu je nejpodstatnější. 

V místě odstupu axonu od těla neuronu se nachází axonový hrbolek, jež má rozhodující 

význam pro vznik vzruchu v nervové buňce. 

Axon je ve většině případů obalen myelinovou pochvou po celé své délce 

s výjimkou odstupu od těla neuronu a specifických míst zvaných Ranvierovy zářezy, které 

mají význam ve vedení vzruchu. Tyto zářezy segmentují vrstvu myelinu na jednotlivé 

úseky zvané internodia. Tyto úseky jsou tvořeny Schwannovými buňkami, které svou 

rotací kolem osy axonu vytvářejí pochvu. Pokud dojde к přerušení axonu, ale myelinová 

pochva se zachová, je usnadněná případná axonová regenerace tím, že pochva přebírá 

funkci vodící struktury, kterou obnovovaný axon opět prorůstá. Bylo zároveň zjištěno, že 

za patologických stavů se u těchto buněk zvyšuje schopnost fagocytózy a mají tedy 

obrannou a úklidovou funkci, podobně jako mají mikroglie. (15) 

Ranvierovy zářezy se skládají z nodální oblasti v místě zářezu, kde je axon 

v podstatě „nahý" a ze dvou paranodálních oblastí, kde na axolemu, tedy buněčnou 

membránu axonu, dosedá membrána gliových výběžků a vytváří zde „těsné spojení" 

(tight junction). Toto utěsnění funguje jako zábrana proti prostupu iontů a zvyšuje tak 

význam myelinové pochvy jako elektrického a snad i chemického izolátoru. (15) 

Na rychlosti vedení vzruchu má mocnost vrstvy myelinu a také délka internodií, 

přičemž zde platí přímá úměra. Pokud se tedy vrstva demyelinizuje, dochází ke zpoždění 

přenosu vzruchu z neuronu na neuron, či efektor, což je u některých nervových drah, kde 

je rychlost přenosu důležitá, problémem. Toto se stává u pacientů s roztroušenou 
t 

sklerózou. (16) 

Axon je ukončen specifickým rozšířením, kde vzruch opouští buňku. Tato důležitá 

neurální struktura se nazývá synapse. 
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3.1.2 Synaptický spoj 

Jako synapse jsou v současnosti označovány veškeré kontakty mezi membránami 

sousedních buněk, z nichž je vždy alespoň jedna nervová. Pomocí těchto kontaktů je 

zprostředkován přenos vzruchů tzv. synaptická transmise. Synapse tedy můžeme rozdělit 

do tří skupin. Synapse interneuronální, neuro-efektorové a neuro-receptorové. Ke kontaktu 

dvou neuronů může docházet na více místech a synapse tedy můžeme rozdělit na 

axo-somatické a axo-dendritické. Mimo tyto varianty se kontakt dvou neuronů může 

odehrávat ve všech možných kombinacích. 

U člověka je synaptická transmise zprostředkována převážně chemickou cestou 

prostřednictvím specifických látek neurotransmiterů a tyto synapse se tedy nazývají 

chemické. Existují i další typy spojení nervové buňky a to synapse elektrická, smíšená 

a nervosvalová ploténka. Pro působení drog však má zcela zásadní význam pouze synapse 

chemická a proto se ostatními typy synapsí není třeba v rámci této práce zabývat. 

Synaptické spojení (Obr. 2) tvoří dva základní útvary a to presynaptický 

a postsynaptický útvar. Presynaptický útvar má průměr 300 - 700nm (15) a je rozšířeným 

zakončením odstředivého vlákna neuronu. Kromě jiných organel jsou zde synaptické 

vezikuly obsahující specifické neurotransmitery. Celkový přenos vzruchu lze popsat 

v jednotlivých bodech, z nichž některé budou dále rozepsány podrobněji. 

Legenda: 

Nerve impulse - vzruch 

Transporter molecule - molekula 

přenašeče 

Vesicle - vezikula • 

Dendrite of receiving neuron - dendrit 

příjemce 

Obr. 2 - synaptický spoj mezi buňkami 
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Nyní bych rád popsal proces přenosu vzruchu u chemické synapse. 

1) Celý proces začíná tím, že akční potenciál, který se šíří axonem podél axolemy dosáhne 

presynaptického útvaru. 

2) Tím, že potenciál dosáhne membrány presynaptického útvaru dojde ke zvýšení 

permeability membrány pro Ca2+ ionty а к otevření Ca2+ kanálů. Vápenaté ionty tedy 

proudí do buňky, kde se zvyšuje jejich koncentrace a aktivuje se transfer vezikul 

k presynaptické membráně do tzv. aktivní zóny. 

3) Na vezikulech jsou proteiny citlivé na vápenaté ionty. Při zvýšení koncentrace 

Ca2+ iontů v cytoplasmě presynaptického útvaru tyto proteiny změní svou konformaci 

a umožní tak vezikulám, které dosud setrvávaly v aktivní zóně difundovat presynaptickou 

membránou, otevřít se a uvolnit neurotransmiter do synaptické štěrbiny, což je prostor 

široký asi 20nm mezi membránami pre a postsynaptického útvaru. 

4) Transmitery putují štěrbinou a váží se na receptory umístěné na postsynaptické 

membráně. Receptory jsou velké proteiny se specifickým vazebným místem, na které se 

transmiter naváže principem zámek - klíč. Pro každý typ transmiteru existují specifické 

receptory. Závisí to na vazebném místu, kde se ligandy transmiterů napojují na molekulu 

proteinu. Putování transmiterů je vyjádřeno jednoduchým schématem (Schéma 1). 

[NTR] - komplex neurotransmiter - receptor 

[ N T ] + [ R ] <-> [ N T R ] - > [ N T R ] * [NTR] * - aktivovaný receptor 

Schéma 1 - aktivace receptoru po navázání transmiteru 

к 

5) Receptor se aktivuje a spustí biochemickou kaskádu, na jejímž konci dojde к otevření 

iontových kanálů buď pro Na+ nebo pro K+ a Cl" ionty, to závisí na typu neurotransmiteru. 

6) Jde-li o excitační neurotransmiter (acetylcholin, glutamát), dojde otevřením Na+ kanálů 

ke zvýšení permeability postsynaptické membrány pro sodné ionty, k depolarizaci a vzniku 

excitačního postsynaptického potenciálu (EPSP). Ten má hodnotu 2 - 4mV a je tedy 
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hluboce podprahový (Obr. 3). Vzhledem к tomu, že tento potenciál vykazuje časovou 

i prostorovou sumaci, sčítá se až na hodnotu 7,5 - 15mV a při této hodnotě se již vybavuje 

vzruch, který se šíří dále (Obr. 4). Jde-li o inhibiční transmiter (GABA) otevřou se K+a Cl" 

kanály a hyperpolarizací dojde к vytvoření inhibičního postsynaptického potenciálu, který 

je podstatou synaptického útlumu (inhibice). (15) 

Obr. 3 - EPSP při uvolnění nízkého objemu 

mediátoru. Nedojde к dostatečné polarizaci 

membrány a nevytvoří se tak akční potenciál 

(AP) 

30mv 

-10mv 

-70mv 

Inns 2ms 3ms 4ms 

Obr. 4 - sumace EPSP a vytvoření dostatečné 

polarizace membrány. Vytváří se akční 

potenciál (АР) a přenáší se vzruch 
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4 Mechanismus funkce neurotransmiterů 

4.1 Obecná definice 

Neurotransmitery, jsou nízkomolekulární látky, které se procesem exocytosy 

dostávají přes presynaptickou membránu do synaptické štěrbiny, kde se váží na specifické 

proteinové útvary a zahajují kaskádu biochemických procesů. V konečném důsledku těchto 

procesů způsobí otevření iontových kanálů pro Na+, K+ nebo Cl" ionty, což závisí na tom, 

zda jde o neurotransmiter excitační nebo inhibiční. Někdy se nazývají první poslíčci 

(„first messenger"), jelikož zahajují celý proces přenosu vzruchu mezi neuronem 

a sousední buňkou. (17) Z chemického hlediska se může jednat o aminokyseliny (kyselina 

glutamová, aspartát, glycin, GABA), monoaminy (dopamin, serotonin, acetylcholin, 

noradrenalin) nebo peptidy (substance P, neurotensin, endogenní opioidy). Jako 

transmitery mohou fungovat i jednoduché dvouprvkové sloučeniny jako oxid dusnatý 

a snad i sirovodík. Mimo nervový systém mohou mít tyto látky naprosto odlišné 

fyziologické funkce. (18) 

4.2 lonotrofní a metabotrofní neurotransmitery 

4.2.1 lonotrofní neurotransmitery 

lonotrofní mediátory jsou takové látky, které navázáním na vazebné místo 

proteinového receptoru přímo spouštějí biochemické reakce, které vyústí ve změnu 

permeability postsynaptické membrány (19). Biochemická kaskáda funguje následovně: 

V postsynaptické membráně je integrován receptorový protein 
• 

s 22-24 hydrofobními zbytky vytvářejícími sedm transmembránových helixů (Hl - H7). 

Na kličku mezi helixy H5 a H6 s terminálním С segmentem aminokyselinové sekvence 

nasedá G protein. Po navázání mediátoru na vazebné místo receptorového proteinu dojde 

ke změně konformace а к iniciaci kaskády, která v první řadě vyústí v uvolnění GDP 

z vazby s G proteinem. Následně dojde k fosforylaci GDP na GTP. Tím se G protein 

aktivuje, systém se přepne do polohy „on" a jeho podjednotka Gsa stimuluje enzym 
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adenylátcyklázu, který katalyzuje tvorbu cyklického adenosinmonofosfátu cAMP, jenž je 

tzv. druhým poslem („second messenger"). Tento cyklický AMP aktivuje proteinkinázu A, 

která následně fosforyluje proteiny iontových kanálů, mění jejich konformaci a tím 

reguluje permeabilitu pro příslušné ionty (Obr. 5). Dojde-li к navázání excitačního 

neurotransmiteru na receptor, dojde výše popsanou kaskádou ke zvýšení propustnosti 

membrány pro Na+ ionty či snížení propustnosti pro K+ nebo Cl" ionty a vytvoření EPSP 

a následně akčního potenciálu. Při navázání inhibičního mediátoru, dojde к opačnému ději. 

Po dokončení celého procesu dojde k inaktivaci G proteinu hydrolýzou GTP na neaktivní 

GDP, který se naváže zpět na G protein a tím se celý systém přepne do polohy „ o f f . Celá 

kaskáda se tak může znovu opakovat. Za popsání funkce G proteinu v přenosu buněčných 

vzruchů a informací získali Martin Rodbellov a Alfred G. Gilmanov v roce 1994 Nobelovu 

cenu za fyziologii. (20) 

F i r s t m e a s e n g o r 
Signal moliicule 

\ / (euch as epinephrine) 

Ci protein 

Receptor GTP». 

ATP " Л 

A d e n y l y l 
e y e l a s e 

S e c o n d 
messenger 

( s i g n a l 
molecule) 

Protein 
k i n a s e A 

Obr. 5 - schéma působení cAMP jako „second messenger" 

4.2.2 Metabotrofní neurotransmitery 

Metabotrofní neurotransmitery přímo nespouštějí popsanou biochemickou kaskádu. 

Fungují tak, že se naváží na určité vazebné místo v proteinu, tím změní jeho konformaci 

a následně dojde ke zpřístupnění vazebného místa pro ionotrofní transmitery. Ty se 

navážou právě na toto místo a teprve pak spustí řetězec reakcí vedoucích ke změně 
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permeability membrány. К těmto transmiterům patří většinou biogenní aminy tedy, 

noradrenalin, serotonin nebo dopamin. (19) 

4.3 Excitační a inhibiční neurotrasmitery 

V případě excitačních a inhibičních transmiterů, není situace vůbec jednoznačná. 

Některé transmitery mohou fungovat výrazně excitačně na jednom typu receptom a naopak 

na jiném typu receptoru budou fungovat inhibičně, zvláště pokud budou mít k receptoru 

vyšší afinitu, než jiný mediátor, jež by působil excitačně. Mezi excitační mediátory 

můžeme zařadit glutamát nebo acetylcholin a mezi inhibiční jmenujme za všechny 

kyselinu gamaaminomáselnou (Gamma-AminoButyric Acid) neboli GABA. 

4.3.1 Příklady biosyntézy typických neurotransmiterů 

Jako dva modelové příklady uvádím syntézu acetylcholinu jako zástupce excitačního 

typu neurotransmiterů a kyseliny y-aminomáselné (GABA) jako zástupce typu inhibičního. 

Acetylcholin vzniká v presynaptickém útvaru syntézou z cholinu, který je do 

presynaptického útvaru přenášen specifickým transportním systémem, 

a z acetylkoenzymu A. Reakce je katalyzována enzymem cholinacetyltransferázou 

(CHAT) a acetylcholin skladován ve vezikulech v počtu 1 000 - 10 000 molekul. Po jeho 

vylití do synaptické štěrbiny a navázání na receptory dochází v blízkosti presynaptické 

membrány ke zpětnému vychytávání molekul acetylcholinu tzv. re-uptake a také 

k hydrolytické, enzymem acetylcholiesterázou katalyzované degradaci, kdy se molekula 

rozštěpí zpět na cholin a acetát. (18) (Schéma 2) 

Kyselina y-aminomáselná (GABA) je naproti tomu základním inhibičním 

transmiterem v organismu vyšších obratlovců, tedy i člověka. Syntetizuje se enzymaticky 

katalyzovanou konverzí glutamátu, tedy excitačního transmiteru. (18) Je tedy zřejmé, že 

podle potřeby organismu se střídají tyto biochemické reakce a syntetizuje se mediátor 

excitační či inhibiční. GABA se tvoří z glutamátu pomocí enzymu dekarboxylázy kyseliny 

L-glutamové, kdejako kofaktor vystupuje pyridoxalfosfát, aktivní forma vitamínu B6 (21) 

(Schéma 3). 
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G A B A vystupuje jako amfiont a její konformace závisí na prostředí. V roztoku 

bylo zjištěno 5 různých konformaci G A B A . Tyto konformace jsou důležité pro vazbu na 

specifické G A B A receptory. GABAA A GABAc receptory, které mají ionotrofní charakter, 

spouští inhibiční kaskádu přímo po navázání ligandu G A B A na receptor. GABAB, je 

receptor metabotrofního charakteru. (22) 

u p t a k e c h o l i n u 

metabolismus glukózy 
I mitcchoncfriátní enzymy 

a c e t y l k o e n z y m A +• c h o l i n 

chatinacetyltransferáza 
a c e t y l c h o l i n + k o e n z y m A 

v á č k y ^ • v o l n ý v c y t o p l a z m ě 

I 
u v o l n e n ý a c e t y l c h o l i n 

^ hydrcfýza acetyfchofin es terázo и 

— c h o l i n -t- k y s . o c t o v á 

Schéma 2 - cyklus syntézy acetylcholinu 

GLUTAMÁT GABA 

Schéma 3 - syntéza GABA z glutamátu reakcí katalyzovanou enzymem GAD 
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5 Analgézie a analgetika 

5.1 Obecný princip 

Analgetika jsou léčiva, která v těle zabraňují přenosu bolesti specifickým 

mechanismem. Slovo analgetikum pochází z řeckého an (bez) a algia (bolest). (23) 

Bolest je subjektivní vjem jedince, kterým organismus reaguje na probíhající nebo 

hrozící poškození. Bolest nelze vnímat pouze negativně, její vnímání je pro organismus 

velmi užitečné. Ačkoliv pacientovi, či postiženému ztrpčuje život vzhledem 

к nepříjemnosti tohoto signálu, na druhou stranu mu dává možnost určité lokalizace 

a případné následné identifikace konkrétního problému lékařem. S bolestí se vyskytují 

i následné fyziologické jevy, protože bolest má více složek. Je to složka somatická, 

afektivní a emocionální. Při silné bolesti se může zvyšovat krevní tlak, zrychluje se tep a 

frekvence dýchání. Může se dostavit nauzea a zvracení, pocení a mydriáza - tedy rozšíření 

zorniček, což je typické pro tupé, dlouhotrvající a obtížně lokalizované bolesti. Objevují se 

i motorické reakce jako pohyby flexorů a jiné únikové reakce. Adaptace na bolest je 

zanedbatelná až nulová. Na bolest si tedy není možné zvyknout. (15) 

5.2 Typologie bolestí 

Bolest můžeme rozdělit do různých typů. Je to bolest somatická, viscerální 

a centrální. Somatická bolest je povrchní nebo hluboká. Při poškození mechanických 

receptorů odpovědných za přenos bolesti tzv. nociceptorů se nejprve objevuje ostrá 

tzv. první bolest, která je velice rychlá a dobře lokalizovatelná. Například pokud se 

bodneme ostrým předmětem do prstu, dojde к mechanickému poškození nociceptorů, které 

po dráze bolesti vyšlou varovný signál do mozkové kůry, kde dojde к jeho zpracování. 

Tato reakce je velmi rychlá a upozorňuje organismus na případné nebezpečí. Člověk se tak 

snaží se zdroji bolesti vyhnout či zbavit - rychlé ucuknutí apod. Asi po jedné sekundě od 

prvního vjemu bolesti se objeví tzv. druhá bolest, která je tupější a obtížněji 

lokalizovatelná. Rozdíly v rychlosti přenosu vzruchu jsou způsobeny rozdílnou myelinizací 

vláken, která jednotlivé signály vedou. Za první bolest jsou odpovědné A5 vlákna 

- 2 3 -



s bohatou myelinizací, čili vedou vzruch rychleji podle principu, který byl popsán 

v teoretickém úvodu. Druhou bolest vedou pomalejší С vlákna. (24) 

Viscerální bolest můžeme rozdělit na parietální a pravou viscerální bolest. 

Parietální bolest má v podstatě podobný fyziologický mechanismus jako bolest somatická, 

ale bolestivé podněty probíhají v hlubších tělních tkáních. Pravá viscerální bolest je tupá, 

špatně ohraničená, objevuje se například při nadměrném protažení břišních orgánů při 

křečích či kolikách. (24) Je vyvolána i účinkem některých chemických látek. Působí zde 

bradykinin, peptid sestávající z 9 aminokyselin (AMK), tvořící se při interních poraněních 

a vznikající proteolytickou cestou z porušených buněk. Bradykinin zvyšuje tvorbu 

a uvolňování specifických prostaglandinů (PgE2 a PgI2), což aktivuje cAMP systémy 

v nociceptorech. Tím je senzibiluje к vytvoření akčního potenciálu. Uvolňuje též 

neuropeptidy, obzvláště látku zvanou substance P, která bud popsána později. Bradykinin 

patří do skupiny plasmakininů, polypeptidů o 9-11 AMK, které jsou účinkem proteáz 

odštěpovány z a2.globulinové složky krevní plazmy. V organismu je inaktivován 

kininázami a jejich poločas biologického účinku je pouze v řádu sekund a z toho důvodu 

zatím nenašel terapeutické uplatnění. 

Někdy se viscerální bolest projektuje na povrch těla do tzv. Headových zón a může 

mít také vystřelující charakter např. u infarktu myokardu, kdy bolest vystřeluje do levé 

paže. 

Centrální bolest, někdy také označována jako neurogenní, vzniká při přímém 

poškození nervových provazců a je obtížně ovlivnitelná analgetiky. (15) 

5.3 Dráha bolesti 

Dráha bolesti (Obr. 6), tedy cesta od receptoru bolesti к vjemovému centru 

v mozkové kůře, je tříneuronová. První, periferní neuron vede vzruch od receptoru 

к zadním míšním rohům, kde se vzruch převede do spinothalamického druhého neuronu 

a pokračuje do thalamu, kde dojde к předání signálu na thalamokortikální třetí neuron. (25) 
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Obr. 6 - dráha bolesti 

Legenda: 

Cerebrum - mozek 

Limbic forebrain - limbický systém 

Brain stem - mozkový kmen 

Spinal cord - prodloužená mícha 

Spinal nerve - míšní nerv 

Pain receptors - receptory bolesti 

5.4 Typy analgetik a mechanismus působení 

Analgetika můžeme rozdělit na analgetika tlumící periferní bolest, která jsou 

nenávyková, viscerální bolest ale nepotlačují. V případě viscerální bolesti bývají 

indikována analgetika - anodyna, neboli narkotická, silná analgetika morfinového typu, 

která působí přímo v CNS. 

Při bolestivém poškození tkáně, potažmo buňky, se aktivuje nociceptor, ten vytvoří 

akční potenciál, který je veden к prvnímu neuronu, který je synapticky napojen na receptor 

bolesti. Zakončení receptoru zde tedy vystupuje jako presynaptický útvar. Jako mediátor e 

působí látka zvaná substance P. Substance P je neuropeptid tvořený 11 AMK o sekvenci: 

Arg Pro Lys Pro Gin Gin Phe Phe Gly Leu Met (26) (Obr. 7) 
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Substance P patří ke skupině neuropeptidů zvaných tachykininy a jako transmiter 

při přenosu vzruchu, který se jeví jako bolest, byla objevena v roce 1931. Její přesná 

fyziologická a biochemická funkce byla popsána až mnohem později. Kromě toho, že 

funguje jako neurotransmiter, je jí připisován i emetický účinek. Svou roli sehrává i při 

vyvolávání defensivního chování, kontrakce hladkého svalstva a za vazodilataci. Pro 

potřebu analgézie je však klíčová její funkce jako přenašeče vzruchu a na jejím zkoumání 

závisí objevení účinného nenarkotického a univerzálního analgetika. (26) 

Při vzniku bolesti se z vezikul uvolní substance P a po průchodu synaptickou 

štěrbinou se naváže na receptory, které spustí kaskádu reakcí. Na konci této reakční 

kaskády dojde к přenosu akčního potenciálu a vzruch může pokračovat к další synapsi. 

Zde si tělo umí do určité míry od bolesti pomoci samo. Uvolní se speciální endogenní 

neuropeptidy opiátového charakteru, které se naváží na speciální opioidní receptory 

umístěné na presynaptickém útvaru. Při vzniku příliš silné bolesti se tyto neuropeptidy 

(endorfíny, enkefaliny, dynorfíny) začnou vyplavovat a agonisticky se váží na opioidní 
V • r ř V Г 2"Ь • 

receptory, čímž zabraňují zvýšení koncentrace Ca iontů v cytoplazmě presynaptického 

útvaru. (18) Tím nedojde к transportu vezikul к aktivní zóně synapse, a tedy ani 

k exocytóze s následným „vylitím" substance P do synaptické štěrbiny a přenosu 

Obr.7 - struktura Substance P 
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bolestivého vzruchu. Tento mechanismus je bezpečný, protože na endogenní opiáty 

nevzniká návyk ani tolerance. Jsou velice rychle z receptorů odbourávány speciálními 

enzymy. Tento princip má význam při poplachových a obranných reakcích, protože 

umožňuje bezpečný únik z krizové situace, aniž by byl organismus ochromen bolestí (15) 

U analgetik - anodyn je situace podobná, ale s tím rozdílem, že tyto látky mají 

k opiodním receptorům mnohem vyšší afinitu, než opiáty endogenní, a také se mnohem 

obtížněji z receptorů odbourávají. Naváže-li se tedy léčivo morfinového typu na opioidní 

receptor, nezůstane zde už vazebný prostor pro látky, které si tělo přirozeně syntetizuje 

a tyto se při nadužívání přestanou časem tvořit. Tělu nepřirozené morfinové látky navíc 

urychlují i rozklad endogenních opiátů. Anodyna jdou však ve svém působení ještě dále. 

I když snížily produkci substance P z presynaptického útvaru, neomezily jí zcela. Tato 

látka se stále vyplavuje a je schopná přenést vzruch, i když ve snížené koncentraci. 

Anodyna obsadí i receptory na postsynaptickém útvaru a substance P se nemá kde navázat 

a celý přenos vzruchu je zcela potlačen (27). Opioidních receptorů existuje více typů a 

každý nějakým specifickým způsobem ovlivňuje biochemické a tedy následné fyziologické 

děje v organismu. (28) 
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6 Opioidní receptory 

Účinky opiátových látek byly známy odedávna, ale mechanismus jejich působení 

byl záhadou. К průlomu v poznání došlo v roce 1973, kdy dva vědci v Baltimoru Solomon 

Snyder a Candace Pert objevili speciální receptory, které mají vysokou afinitu k opioidním 

látkám, ať už nepřirozeným, či přirozeným endogenním. (29) Tyto receptory byly nazvány 

opioidní a v průběhu času došlo к jejich rozdělení do několika tříd podle jejich specifické 

funkce. 

Opiodní receptory jsou transmembrální proteiny, které prostupují fosfolipidovou 

dvojvrstvou membrány sedmi helixy, přičemž na třetí smyčku je navázán G-protein, na 

který navazuje výše popsaná kaskáda biochemických dějů (viz kapitola 4). Tyto receptory 

můžeme nalézt po celé CNS, ale v některých místech je jejich koncentrace vyšší. Jde 

především o mozková centra zodpovědná za percepci bolesti, tedy místa, kde končí její 

tříneuronová dráha. Dále se pak vyskytují v hlubokých vrstvách šedé kůry, thalamu, 

limbického systému, prodloužené míše, zadních rozích míšních, ale jsou i součástí 

gastro-intestinálního traktu (GIT), s čímž souvisí fyziologická a toxikologická odpověď na 

opiáty. (30) 

Rozeznáváme typy ц, k, ô a podle nových výzkumů se objevuje i receptor e. (31) 

Ještě nedávno byl jako opioidní receptor posuzován i receptor ç, ale bylo zjištěno, že 

mechanismus a vazebné podmínky pro opiátové agonisty nejsou zcela typické a byl tedy ze 

seznamu těchto receptorů vyřazen. Podtypy byly nazvány podle prvního písmene názvu 

typického agonisty, který má k danému typu receptoru vysokou afinitu. Například 

k subtypu ц je typickým agonistou morfin a vzhledem k tomu, že ve vědeckých kruzích je 

zvykem používat řecká písmena, bylo M změněno na ц. Stejně tak analgetická látka 

ketocyklazocin se váže na subtyp к. V roce 1996 bylo navrženo, aby se jednotlivé subtypy 

přejmenovaly na OR1, OR2, OR3 atd... Některé zdroje tedy například označují morfinový 

subtyp receptoru Ц] jako MORI. (32) 

Ještě před potvrzením přítomnosti těchto receptorů předpověděli jejich existenci 

dva stereochemici Beckett a Casy. Ti si představovali, že receptory a opiáty spolu 

interagují mechanismem "zámku a klíče". Uvědomili si, že látky s analgetickým účinkem 

mají velice podobnou strukturu, takže by měl existovat společný příjemce, na který se 
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budou vázat. Představovali si tuto strukturu jako místo se třemi základními prvky: 

anionickým centrem pro vazbu s terciárním dusíkem připojeným k fenanthrenovému 

skeletu tříuhlikatým řetězcem. Dále plošným okrskem pro vazbu s aromatickým jádrem a 

dutinou do níž zapadá uhlíkatý zbytek molekuly. Podle některých autorů, kteří studovali 

vztahy agonistů a antagonistů a jejich různé afinity, by mohly existovat dvě vazebná místa 

pro aromatické jádro, jedno pro agonistu a druhé pro antagonistů. (33) 

Podle Rodgerse a Horna se vazebná interakce uplatňuje zipovým mechanismem. 

Nejprve se amoniová skupina molekuly analgetika, naváže na anionické centrum 

receptoru. Tím dojde ke změně konformace proteinu а к navázání aromatického kruhu 

a dalších struktur substrátu. Terciární dusík molekuly je stěžejním místem pro vytvoření 

vazby a tedy i analgetického účinku. U endogenních opiátů je tento předpoklad splněn tím, 

že N-koncovou část AMK sekvence peptidu tvoří tyrosin, jehož struktura je v podstatě 

analogická struktuře analgetik morfinového typu. (33) 

Na ô receptory se váží především přirozené neuropeptidy Met-enkephalin 

a Leu-enkephalin. Připisuje se jim význam při dechové depresi, která se při použití anodyn 

objevuje. Enkephaliny jsou zodpovědné i za analgetický účinek, ale mnohem méně než 

látky vážící se na ц-receptory. Podle posledních výzkumů jsou zodpovědné za emoční 

změny, které se při užívání analgetických drog popisují. Tohoto se využívá při tvorbě 

a vývoji antidepresiv, například léčiva s označením BW373U86 (Obr. 11), který je plným 

agonistou s vysokou vazebnou afinitou. (34) Tyto receptory se vyskytují v hluboké kůře 

mozkové a v amygdale. Rozlišujeme dva subtypy 5] а 5г. 

Obr. 8 - BW373U86 - agonista 5 receptorů 
používaný jako antidepresivum 
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Na K-receptory, které jsou umístěny rovnoměrně v mozku, prodloužené míše a na 

neuronech přenášejících bolestivé podněty, se jako přirozené ligandy váží především 

dynorfiny. Rozdělujeme je na tři podtypy iq, кг а Кз (35). Jsou propojeny s G proteiny 

konkrétně s podtypy Gi a Go a po navázání ligandu zvyšují produkci fosfodiesterázy, která 

narušuje produkci cAMP a tím má inhibiční efekt na neurální transmisi. Současně také 

aktivují draselnou pumpu a Ca2+ kanály. Kappa receptory jsou zodpovědné za dysforické 

projevy pacientů a účastní se tedy mechanismu fyziologické odpovědi na závislost 

a abstinenční příznaky, ale zjistilo se, že tyto projevy se liší mezi pohlavími (36). 

Aktivovaný к-receptor je zodpovědný za diuretické účinky vzhledem k negativní regulaci 

tvorby antidiuretického hormonu (ADH) v hypofýze. Pro lékařské účely je však 

nejdůležitější fakt, že aktivovaný к-receptor antagonizuje účinky p-receptoru, kam byl 

navázán ligand morfínového typu, jako například útlum dechového centra a další 

fyziologické reakce. Je tedy zkoumán jako výchozí bod pro léčbu závislosti na opiátových 

drogách.(37) 

Třetí typ opioidních receptorů má rozhodující vliv pro vznik závislosti na opiátech. 

Jsou to p-receptory, na které se přirozeně váží enkefaliny a ß-endorfiny, zatímco 

k dynorfinům mají afinitu nízkou. (38). Hlavním ligandem pro tento receptor je morfin, 

podle kterého jsou i pojmenované, jak již bylo zmíněno. Existují tři podtypy p-receptorů, 

ale metodou Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction (RT - PCR) bylo 

objeveno až 11 podtypů vzniklých kombinací jednotlivých typů. Nejvíce informací je 

shromážděno o podtypu p l , poté existuje podtyp p2 a v roce 2003 byl objeven třetí 

podtyp p3, který má vysokou afinitu k opiátovým alkaloidům, ale ne k opioidním 

endogenním peptidům (39). Můžeme je v těle nalézt jak v presynaptických, tak 

i postsynaptických útvarech v závislosti na typu tkáně. Jejich největší koncentrace je v šedé 

kůře mozkové, v prodloužené míše, v zadních míšních rozích, v substantia gelatinosa, 
• 

v jádrech amygdaly, ale i v GIT, od čehož se odvíjí toxikologické reakce na agonisty 

těchto receptorů. Aktivace těchto receptorů má mnoho fyziologických odpovědí. (Tab. 1) 

T a b . 1 - fyziologická odezva na navázání agonisty na specifický receptor (30) 

RECEPTOR ÚČ INEK 

M 
analgézie, útlum dýchání, euforie, závislost, zácpa, mióza 

К analgezie, diuréza, sedace, mióza 

б analgezie 
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7 Endogenní peptidy 

Lidské tělo má své metody jak se vypořádat s negativními projevy lidské 

fyziologie, ať už je řeč o vnímání bolesti, či stabilizaci nálad. Po roce 1975, kdy byly 

objeveny opioidní receptory, začalo pátrání po jejich přirozených agonistech. To se 

podařilo již o dva roky později, kdy John Hughes izoloval z prasečích mozků dva 

pentapeptidy, které byly pojmenovány Leu-enkephalin a Met-enkephalin. Po několika 

letech byly analyzovány i aminokyselinové sekvence а а ß-endorfinu. Tím byl dán důkaz, 

že tělo si umí vyrobit vlastní analgetika. (40) Tuto rodinu organismu vlastních 

analgetických peptidů můžeme rozdělit na endorfiny, dynorfiny a enkefaliny. 

Na rozdíl od většiny peptidů mají endogenní opiáty své prekurzory s typickou 

pro-formou, ze které se daný peptid enzymatickou katalýzou odštěpuje. Zásadním 

prekurzorem je zde proopiomellanokortin A (POMC), který je klíčový a tvoří se 

v hypotalamu a i některých periferních částech těla. Je štěpen specifickými 

endopeptidázami podobnými trypsinu na adrenokortikotropní hormon (ACTH) 

a ß-lipotropin tvořený sekvencí 91 AMK (1 - 91). Dále vzniká tzv. a-melanocyty 

stimulující hormon. (aMSH). Zásadní pro tvorbu endogenních peptidů je zde 

61. Aminokyselina - tyrosin. Jeho struktura je důležitá pro vazbu na opioidními receptory, 

vzhledem к jisté strukturální analogii s uhlíkatým skeletem morfinu a jeho derivátů. 

Z ß-lipotropinu je štěpen a-endorfin AMK (61 - 76), y-endorfin AMK (61 - 77) 

а ß-endorfin (61 - 91). (41) (viz Tab. 2) 

Dynorfiny vznikají z prodynorfinu proprotein konvertázou (PC2), přičemž jsou 

známy dva typy, dynorfin A a dynorfin В označované také jako а а ß. Občas se stane, že 

enzymatická katalýza neproběhne kompletně a dojde ke vzniku tzv. „big dynorfinu", 

tvořeného sekvencí 32 AMK, kde je obsažen jak subtyp A, tak i B. Všechny typy 

dynorfinů mají relativně vysoké procentuální zastoupení bazických aminokyselinových 

zbytků, především lysinu a argininu, stejně jako zbytků hydrofobních. (42) 

Enkefaliny vznikají z prekurzoru preproenkefalinu, proteinu tvořeného sekvencí 

267 aminokyselin, kde můžeme šestkrát nalézt sekvenci Met-enkephalinu (Tyr-Gly-Gly-

Phe-MET) a jednou sekvenci Leu-enkephalinu (Tyr-Gly-Gly-Phe-LEU). Jednou z funkcí 

enkefalinu je disinhibice výdeje dopaminu z dopaminergních neuronů dvěma způsoby. 
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Buď přímou podporou výdeje dopaminu, nebo inhibicí GABAergních neuronů, které jeho 

výdej inhibují. Jeho koncentrace tedy v organismu stoupá, což má euforizující účinky. (41) 

Aktivaci POMC-systému je možno pozorovat při psychickém a tělesném stresu. Je 

prokázáno, že při stresové reakci organismu dochází к uvolnění ACTH a ß-endorfinu 

z předního laloku hypofýzy. К fyziologickým účinkům endogenních opioidů 

POMC-systému patří zejména modulace bolestí (analgezie), modulace chování (útlum, 

euforie), termoregulační a kardiovaskulární účinky (bradykardie a hypotermie) a účinky 

endokrinologické. POMC-systém má centrální význam při bolestivé a stresové obraně 

organismu. (41) 

Distribuce neuropeptidů v CNS je velice rozdílná. Endorfíny se nalézají především 

v periakveduktálním traktu, v hypotalamu a předním laloku hypofýzy, zatímco enkefaliny 

se v obou formách vyskytuji v gangliích a limbickém systému. Dynorfíny byly prokázány 

v substantia nigra a v zadním hypofyzárním laloku, ß-endorfiny se vyskytují ve dvou 

formách. Neacetylovaná forma peptidů je biologicky aktivnější a je přítomna ve vyšší 

koncentraci v oblasti hypotalamu, zatímco acetylovaná forma je běžnější v ostatních 

částech mozku. (43) 

Tab. 2. - prekurzory, endogenní opiátové peptidy a jejich sekvence aminokyselin (30) 

prekurior oploldnf peptidy pofadf aminokyselin 

pioonkolalm tou onkotalin 
mel-onkehilin 
mel enkofalm lieptapeptid 
mot enkalalm oktapepdd 
motoifinamid 

BAU 22P 

Tyi-Gly-Gly-Pto-lou 
Tyi Gly Gty Phe Wel 
Tyi-Gly Gly Phe Mel Aig-Phe 
Tyi-Gly Gly Phe Wel-Aig Gly lou 

Tyl Gly Gly PI»-Uel Lys Lys Uel As|>Glu Leu-Tyi Pio Leu-Glu Wil̂  
Glu Glu Glu-Ala - As n- Gly - Gly - Glu- V l̂- Lou- NH; 

Tyl Gly Gly Phe Wol AijfAig Wl Gly Aig Piô Glu ripUot Asp Гуг 
Gilt-Lys-Aig-TyiGly 

pcoopiomelanokoilin 

(POMC) 

bela endoilm Tyi Gly Gly PheUel rhi Sei Glu ly» Sei Gin Ihi Pio Lou Val 1hl 

LouPhe-Lyi-AsrvAla-lle-llo-Lys-Asn-Ala-TyiLysLysGlyGlu 

ptodynoilin 
(pioneoeixtoilin) 

(fynoilin A 

rtyuoiptiin Л (13) 

«fynoifin U 

alta nooondoihn 

Tyi GV Gly Phe Leu Aig-Aig-lle Aig Pio 

Lys-LeuLyi-TipAspAsn-GIn 
lyi Gfy-Gly-Phe Leu^Aig-Aig lIo A i j P i o Lys-Loti Lys 
Tyi-Gly Gly Phe leihAig Aig GIrvPhe-lys-WI W H h t 
Tyi Gly GV-PheLou-Arg-Lys-Tyi Pio-Lys 
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Lidová moudrost doporučuje dát si před spaním sklenici teplého mléka к navození 

příjemného a klidného spánku. Nedávné výzkumy potvrdily, že je na tom víc pravdy, než 

by se mohlo zdát. Mléko obsahuje alfa-laktalbumin, který se enzymatickou hydrolýzou 

štěpí na dva malé tetrapeptidy a to a-laktorfin (Tyr-Gly-Leu-Phe) a ß-Iaktorfin (Tyr-Gly-

Leu-Phe), které se také váží na opioidní receptory a působí sedativně. Zároveň lehce 

snižují krevní tlak. Sekvence opět začínají tyrosinem, takže vazebný mechanismus je 

obdobný s ostatními endogenními peptidy s tím rozdílem, že laktorfin si tělo nesyntetizuje 

přirozenou cestou. (44) 
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8 Morfin 

8.1 O morfinu obecně 

Morfin, nebo také morfium, je nejdůležitější účinná složka opia a jako takový je 

modelem pro účinek a působení všech opioidních preparátů užívaných v lékařství 

a zneužívaných jako drogy. Tento alkaloid „objevil" v roce 1805 Friedrich Sertürner. (45) 

Ve skutečnosti jej pouze izoloval v čisté formě. Pojmenoval jej podle řeckého boha snů 

Morphea. Morfin je jedním z 23 alkaloidů, které se v čistém opiu vyskytují, samotný 

morfin představuje asi 10 hmot. %. Můžeme ho izolovat i ze suché makoviny, kde jeho 

obsah klesá až к 0,9 hmot. %. Rozdrcená makovina se vyluhuje zředěným vodným 

roztokem hydroxidu vápenatého a po úpravě pH na hodnotu 9, kdy je báze morfinu ve 

vodě nejméně rozpustná, se selektivně extrahuje směsí benzen/butanol. Tato výroba však 

podléhá přísným zákonům a regulacím (46). Syntéza morfinu je pak známa od roku 1952, 

kdy jí poprvé provedli Gates a Tschudi (47). Tato metoda je však ekonomicky nevýhodná 

a raději se volí extrakce z makoviny, jakožto velice levné a snadno dostupné suroviny. 

Chemickou strukturu popsali v roce 1923 John Gulland a Robert Robinson, ale 

rentgeno-krystalografická studie morfinu byla dokončena až v roce 1968. Od té doby se 

farmaceutické firmy předháněly s výrobou analgetik se strukturou podobnou morfinu, ale 

s menšími a pokud možno žádnými vedlejšími návykovými efekty. Šlo buď o vhodně 

zvolenou substituci hydroxylových skupin, vhodnou substituci dusíkového atomu nebo se 

jen zjednodušoval uhlíkatý skelet, při zachování analgetických účinků. Zatím se však 

nepodařilo syntetizovat analgetikum, které by bylo zcela nenávykové. (33) 

Díky morfinu byly nalezeny i opioidní receptory. Využilo se metody radioaktivního 

značení, kdy byl jeden nebo více vodíků nahrazen radioaktivním tritiem. To emitovalo 

P-záření, které pak bylo identifikováno a určilo místo v organismu, kde se tyto specifické 

receptory nacházejí. (7) 
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8.2 Chemie morfinu 

Morfin je alkaloid, tedy organická dusíkatá báze přírodního charakteru (Obr. 12). 

Je to bílá krystalická látka se systematickým názvem (5a,6a)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-

methylmorfinan-3,6-diol. (48) (Obr. 11) Uhlíkatý skelet morfinu tvoří fenanthrenové jádro, 

na kterém jsou některé uhlíky substituovány. Celek tvoří 5 kondenzovaných kruhů. Pro 

analgetické účinky je klíčový atom dusíku. Tento dusík je terciární a je schopen 

protonizace v přítomnosti silných minerálních kyselin a tvorbě kationtu morfinia, který se 

následně využívá v lékařství ve formě solí. Kromě tohoto bazického centra jsou v molekule 

morfinu přítomna i dvě centra acidická a to dvě hydroxyskupiny navázané v poloze 3 a 6. 

Proto je možné morfin v silných zásadách deprotonizovat a vytvořit tak aniont 

tzv. morfinát, nebo morfinan. Morfin je tedy amfifilní, tvoří soli jak s kyselinami tak 

zásadami, a toho se využívá právě při jeho extrakci z makové slámy. Pro reaktivitu 

a využití morfinu jako výchozí látky pro tvorbu nových typů analgetik je také důležitá 

dvojná vazba mezi uhlíky 7 a 8. (33) 

Volná báze morfinu je takřka nerozpustná ve vodě, méně než 0,2g na 100ml. Dobře 

rozpustná je v methanolu a vroucím ethanolu. Soli morfinu jsou přirozeně ve vodě 

rozpustné mnohem lépe. Např. octan morfinia má rozpustnost až 440g na 100ml vody. (33) 

O b r . 9 - morfin 
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8.3 Farmakologie morfinu 

Morfin působí především v CNS tedy v mozku a prodloužené míše. Je plným 

a hlavním agonistou MOR, ale váže se i na ostatní typy opioidních receptorů, tedy KOR 

a DOR, ale s výrazně nižší afinitou. Převažuje tedy fyziologická odpověď organismu 

na vazbu s MOR, od čehož jsou odvozeny farmakologické účinky morfinu: (49) 

o Hlavním účinkem morfinu, pro který je v lékařství užíván, je jeho účinek 

analgetický. Zabraňuje tedy přenosu bolestivého vzruchu inhibicí produkce 

substance P. 

o Účinek antinociceptivní, tedy snížení prahu vnímání pro jakékoliv nepříjemné 

podněty. 

o Účinek sedativní a anxiolytický. Morfin snižuje stavy úzkosti a dává pacientovi 

pocit uvolnění. 

o Euforizující a dysforizující účinek. Tyto účinky jsou subjektivní. Pokud je 

pacient v normálním klidovém duševním rozpoložení, převažují spíše účinky 

dysforizující. Při vyšších dávkách podaných injekčně dochází к euforii, 

lhostejnosti ke všedním starostem, stoupání sebevědomí a urychlení 

myšlenkových pochodů. 

o Antitusický účinek, tedy snížení dráždivosti obranného dýchacího centra na 

cizí předměty a následný útlum kašle. 

o Snížení citlivosti chemoreceptorů na zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého 

a útlum dechového centra. Tento účinek je nejnebezpečnější při předávkování 

morfinem a jinými opiáty a má na svědomí největší počet úmrtí udušením. 

o Snížení citlivosti termoregulačních center a tím neúčinná korekce tělesné 

teploty. 

o Může vyvolat nevolnost a zvracení. Morfin dráždí chemoreceptory 

v area-posírema, která je lokalizovaná v prodloužené míše. Tento účinek však 

s časem ustupuje a je typický především pro první podání morfinu. 

o Typická reakce organismu na podání opiátů je tzv. mióza, tedy nápadné zúžení 

zornic. Morfin způsobuje kontrakci hladkého svalstva. Jedním z nich je 

i musculus sphincter pupillae, který se vlivem morfinu kontrahuje a dochází 
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k mióze. Při předávkování morfinem není zornice již citlivá ani na ostré světlo, 

což je dobrým diagnostickým vodítkem pro identifikaci morfinismu. 

o Vlivem celkové inhibice přenosu vzruchu dochází v GIT ke snížení peristaltiky 

střev a následné zácpě, která bývá typická při indikaci morfinu. 

o Morfin uvolňuje z mastocytů histamin, jenž působí vazodilatačně na cévy, 

které abnormálně prokrvují kůži a tak získá načervenalé zabarvení. U citlivých 

jedinců může morfin způsobit pokles krevního tlaku (hypotenzi) a výjimečně 

i bronchospasmus, tedy křeč svalu kolem průdušek s následným obtížným 

dýcháním. 

o Morfin účinkuje i na imunitní systém. 

8.4 Farmakokinetika morfinu 

Farmakokinetika morfinu závisí na vstupu léčiva do organismu. Při intravenózním 

podání je účinek velice rychlý a tato cesta je využívána při akutních stavech pacienta. Při 

perorální aplikaci je biologická dostupnost morfinu mezi 20-40%. Při průchodu játry po 

vstřebání z trávicího ústrojí dochází к tzv. „first pass" efektu a biodegradaci morfinu 

konjugací s kyselinou glukuronovou. Tvoří se dva metabolity a to morfin-3-glukuronid 

(M3G) a morfin-6-glukuronid (M6G) (Schéma 3). Tyto metabolity se u člověka tvoří 

zhruba v poměru 5:1. M3G se vylučuje žlučí do střev, kde dojde к jeho částečné hydrolýze 

zpět na morfin. Ten je znovu metabolizován. M3G je neúčinná látka s nízkou až nulovou 

afinitou k opioidním receptorům. M6G má však afinitu к těmto receptorům dokonce vyšší, 

než samotný morfin a zároveň snadněji prostupuje hematoencefalickou bariérou do mozku, 

kde se na tyto receptory následně váže a působí. Při určité konformaci jsou hydrofilní 

skupiny M6G uzavřeny uprostřed molekuly a to umožňuje průchod bariérou, kterou 
• 

normálně procházejí jen látky lipofilní. Asi 5% morfinu je přeměněno demethylací na 

normorfin. 

Metabolity jsou z těla vylučovány především ledvinami, přičemž biologický 

poločas 11/2, tedy doba, za jakou se koncentrace léčiva či metabolitu v krvi sníží právě 

o polovinu, je u morfinu 1,5-7 hodin (závisí na stavu a fyziologii pacienta) a u M6G 

2,5-5,5 hodin. (28) 
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Schéma 3 - biodegradace morfinu kyselinou glukuronovou na neaktivní morfín-3-glukuronid M3G a 
aktivní morfin-6-glukuronid M6G 

I přes nepopiratelnou farmakologicky výhodnou účinnost morfinu je to látka, která 

může u citlivých tzv. opio-naivních osob vyvolat celou řadu nežádoucích reakcí a jako 

takový je u těchto pacientů zcela kontraindikován. Může vyvolat nauzeu s následným 

zvracením, obtížnou verbální komunikaci s intoxikovaných, sopor (velice silná ospalost). 

Emetické působení se vyskytuje pouze u prvních dávek. Při dalším podávání tento účinek 

mizí a morfin začne naopak působik jako silné antiemetikum, takže pocit nevolnosti 

naopak potlačuje. (50) 

Se zvyšující se dávkou dochází к útlumu dýchacích funkcí inhibicí dechového 

centra v prodloužené míše, což má při předávkování fatální účinky, protože morfin zcela 

zablokuje přenos vzruchů z tohoto centra směrem к dechovým efektorům. Intoxikované 

osoby bývají často cyanotické, v důsledku nedostatečného okysličení krve. Nezřídka se 

předávkovaná osoba udusí v souvislosti s vdechnutím zvratků ve stavu bezvědomí. Při 

postižení termoregulačního centra v mozku se mohou dostavit epileptické záchvaty 

a hypotermie. Méně obvyklá bývá porucha srdeční činnosti, protože morfin způsobuje 

bradykardii. Zcela výjimečně může dojít к obrně vegetetativních center v mozku 

a přerušení srdeční činnosti s následným selháním krevního oběhu. Vlivem vyplavování 

histaminu z mastocytů může na kůži dojít к alergickým reakcím a postižený začne trpět 

svěděním po celém těle. Škrábe se dokonce i v bezvědomí. 
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Při dávce blížící se hodnotě letální dávky (LD) dochází к hučení v uších, náhlého 

přílivu horka a mravenčení po celém těle. Postižený je miotitický, ale časem dojde 

k mydriáze (rozšíření zorniček), to indikuje těžkou hypoxii, nedostatečné zásobení mozku 

kyslíkem. Nastupuje hyperreflexie, tedy přehnané pohybové reakce na slabé podněty. 

Není-li včas podáno léčivo, např. Naloxon (antagonista, který má vyšší afinitu к opioidním 

receptorům, ze kterých morfin vytěsňuje), umírá postižený na celkovou anoxii. 

Jako smrtelná dávka LD u opio-naivní osoby se u perorálního vstupu toxinu do těla 

uvádí hodnota 100 - 250mg. 

U chronického uživatele opiátů je zasažena především emocionální a sociální část 

jedince. Mění se charakterové vlastnosti a celková osobnost. Narkoman je líný, bez zájmu 

o své okolí, ztrácí libido a prožívá halucinace, především při usínání. Objevuje se 

nespavost a následná únava, apatie se střídá s podrážděností a přecitlivělostí. Špatná 

životospráva vede к podvýživě a v důsledku infekcí i к oslabení imunitního systému. 

Častým východiskem z této situace je pro dlouhodobé uživatele opiátů sebevražda. (51) 

8.5 Závislost, tolerance a abstinenční příznaky 

8.5.1 Tolerance 

Tolerance je stav, kdy pro dosažení stejného účinku drogy je potřeba její stále vyšší 

dávka. Vznik tolerance můžeme rozdělit podle principu na farmakokinetický 

a farmakodynamický. U farmakokinetického principu vzniku tolerance jde o to, že droga 

sama v těle vyvolává autoindukci biotransformačních enzymů, které ji tak při vyšších 

koncentracích metabolizují efektivněji, než u předešlé nižší dávky. Farmakodynamická 

tolerance je dána buď změnou počtu receptorů nebo změnou jejich citlivosti na drogu. 

Rozeznáváme up-regulaci, kdy se počet receptorů zvyšuje (tak je tomu u agonistů) 

a down-regulaci, kdy se počet receptorů naopak snižuje (antagonisté). (52) 
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8.5.2 Závislost 

Závislost je nutkavý pocit potřeby opakovaně užívat nějakou látku (drogu). Může 

být psychická a fyzická. Většinou se vyskytují obě najednou. Psychická závislost se 

vyznačuje touhou po zopakování pozitivního zážitku, který droga vyvolala ovlivněním 

centra odměny. Takřka veškeré návykové látky ovlivňují tzv. „reward pathway", což by se 

dalo přeložit jako cesta odměny. Je to mesolimbická dopaminergní dráha, která vede 

z ventrální tegmentální oblasti (VTA) do nucleus accumbens a limbické oblasti mozku. 

Ovlivněním sekrece dopaminu navodí drogy příjemné pocity a touhu po opakování. 

Fyzická závislost je daná tím, že drogy fungují jako transmitery, a tak utlumují produkci 

tělu přirozených látek. Droga se stává fyziologickou součástí nervového přenosu a pokud 

chybí nebo je jí nedostatek, dostavuje se negativní fyziologická odezva. (52) 

Závislost na opioidních analgetikách je problém, který se snaží vyřešit 

farmakologové po celém světě. Jejich cílem je vytvoření takového přípravku, který by 

zablokoval přenos bolesti, ale zároveň nepůsobil návykově. Zatím ve svém hledání nejsou 

úspěšní. Přesto, že se jim daří syntetizovat látky, které jsou až lOOx účinnější, než samotný 

morfin, návykovost zatím nedokázali eliminovat. Závislost na morfinu se označuje jako 

morfinismus, je to záležitost individuální, o jejím vzniku nerozhoduje ani počet aplikací 

ani délka užívání. 

8.5.3 Abstinenční příznaky 

Morfin se stává součástí metabolismu a v důsledku up-regulace receptorů se jeho 

dávky musí neustále zvyšovat. Při abstinenci si morfinista často stěžuje na zažívací potíže, 

zvýšené pocení a aktivitu svěračů. V pokročilém stavu je postižený bledý a předčasně 

zešedivělý. Mívá velice křehké nehty, vlasy a je celkově velice zchátralý. Organismus si na 

morfin vypěstuje toleranci, takže předchozí nižší dávky již nijak nepůsobí. Od počátečních 

několika miligramů látky stoupají dávky až na 1 až 3g denně. Popsán byl i případ aplikace 

14g morfinu každý den, což je 50x vyšší dávka, než LD pro osobu, která s morfinem ještě 

nepřišla do styku. (53) Tak vysoké dávky se nutně musí projevit v životním stylu 

závislého, protože většinu času věnuje shánění buď drogy samotné nebo peněz na ni. 

Částky se mohou pohybovat až kolem 40 000,- měsíčně a finanční nedostatek pak 
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toxikomané řeší krádežemi a prostitucí. Při nedostatku drogy se začínají projevovat 

zmíněné abstinenční příznaky. 

Tyto příznaky jsou v podstatě zrcadlové těm, které se objevují při aplikaci dávky 

drogy nad hranicí tolerance. Vysvětlují se tím, že při chronickém užívání opiátů dojde 

к potlačení stimulace centra odměny a přestávají se tvořit endogenní peptidy (endorfiny), 

„hormony dobré nálady". Po vysazení drogy se obnovuje aktivita cAMP a systém 

transmise se uvede do normálního chodu. 

Výše uvedené nepříjemné abstineční příznaky narkomana nikterak neohrožují na 

životě. Ovšem při léčbě a odvykacím procesu těžce závislých jedinců se mohou objevit 

stavy, které již nebezpečné jsou. Jde například o snížení krevního tlaku a celkovou 

dehydrataci, která může skončit kolapsem a následnou smrtí. Proto je vždy nutné, aby byl 

člověk v odvykacím proces lékařsky monitorován. U dětí, jejichž matkou je morfínistka se 

objevuje abstinenční syndrom první den po porodu. 

Nejdůležitější pro úspěšnou léčbu závislosti je především vůle postiženého. Pokud 

se překoná prvotní stav bažení po droze (craving), bývá prognóza poměrně příznivá. 

Procento vyléčených narkomanů je však velice nízké a pohybuje se mezi 1 - 15%. (51) 
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9 Antitusika opioidního typu 

Jako antitusika se označují látky, které potlačují suchý a dráždivý kašel. Takový 

kašel může být pro pacienta velice nepříjemný, ale zároveň i zcela neužitečný, neúčelný 

a vyčerpávající. Antitusika snižují reakci na dráždivý podnět v dýchacích cestách snížením 

citlivosti dechového centra. Jsou indikována při situacích, kdy by podání látek na podporu 

vykašlávání (expektorancia), nebylo účinné. Můžeme je rozdělit na dva typy: 

o Antitusika kodeinového typu, která působí přímo v CNS, tedy opioidy se 

strukturou odvozenou od morfinu. Na tomto základě se také odvíjí i jejich 

analgetické působení a ve vyšších dávkách jsou nebezpečné utlumením hloubky 

dýchání a snížením dechové frekvence. Zároveň se tu jako u ostatních opiátů 

vyskytuje nebezpečí vzniku závislosti. Tyto látky mají vesměs strukturu blízkou 

morfinu, přičemž pro aktivaci antitusického účinku jsou klíčové hydroxylové 

skupiny na třetím a šestém uhlíku, dvojná vazba mezi sedmým a osmým 

uhlíkem a uhlík v poloze 14, na kterém může probíhat hydroxylace. 

o Antitusika nekodeinového typu, která působí periferně na sliznici bronchů 

a nepůsobí analgeticky. (33) 

9.1 Antitusika kodeinového typu 

9.1.1 Kodein 

Kodein je 3-O-methylmorfinan a může se získávat různými způsoby. Prvním 

způsobem je jeho izolace přímo z makové šťávy, ve které je obsažen asi v 0,5 hmot. %. 

Využívá se tzv. Gregoryho sůl, což je směs morfinu a kodeinu v poměru 9:1. Častějším 

způsobem získávání kodeinu je jeho přímá syntéza methylací morfinu. Jako methylační 

činidlo se používá trimethylfenylamoniumhydroxid, který selektivně methyluje kyslíkový 

atom aneatakuje dusík. Methylace terciárního dusíku by vedla ke ztrátě antitusického 

účinku. 
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Schéma 4 - methylace morfinu a vznik 
kodeínu 

Vzhledem k nízkému obsahu kodeínu v odrůdě máku setého Papaver somniferum 

se může pěstovat i speciální odrůda Papaver bracteatum, neboli thebainový mák, který 

obsahuje 2% alkaloidu thebainu. Thebain je možno oxidací peroxidem vodíku převézt na 

kodeinon, a ten dále redukcí tetrahydroboritanem sodným převést na kodein ve vysokém 

výtěžku. (33) (Schéma 5)) 

1. 
2. 

H 2 O 2 

NaBhU 

THEBAIN KODEIN 

Schéma 5 - syntéza kodeinu oxidací thebainu a následnou redukcí meziproduktu kodeinonu 

Jako farmakologicky akceptovatelná sůl kodeinu se používá 

kodeiniumhydrogenfosfát. Má 6-1 Ox nižší analgetický účinek, než morfin, ale protože se 

v organismu na třetím uhlíku částečně na morfin demethyluje, může na kodein 

u citlivějších jedinců vzniknout návyk. (33) 

Z hlediska farmakokinetiky kodeinu, ale i následných polosyntetických derivátů 

morfinu, můžeme rozdělit lidskou populaci na dvě odlišné skupiny. Asi 90% lidí patří do 

tzv. rychlých metabolizátorů a zbylých 10% do skupiny metabolizátorů pomalých. Tato 

diferenciace je dána rozdílnou schopností biotransformační demethylace (methylace) na 

atomu kyslíku. Tato biotransformace je katalyzována isoenzymem 2D6 cytochromu P450 
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(CYP 2D6), u kterého je znám genetický polymorfismus a ne všichni lidé mají tedy tento 

isoenzym stejně aktivní. Pro antitusické využití těchto derivátů však nemá tato odchylka 

významnější vliv, který by se musel zásadně projevit při indikaci nebo kontraindikaci 

léčiva. (54) 

9.1.2 Ethylmorfin 

Ethylmorfin (Obr. 10) byl v běžném lékařství první komerčně využívaný 

polosyntetický derivát morfinu. Používá se od roku 1898. Pro syntézu ethylmorfinu, 

ostatně jako pro většiny účinných antitusik, je klíčová substituce vodíku hydroxyskupiny 

na třetím uhlíku. Syntetizuje se přímou ethylací ethylbromidem, ethyl sul fátem, nebo 

jinými činidly. Jeho analgetický účinek je velmi slabý, takže převažují jeho antitusické 

vlastnosti. Má relativně nízkou afinitu к ц-opioidním receptorům. Komerční přípravek 

obsahující ethylmorfinovou sůl se nazývá DIOLAN. (55) 

Obr. 10 - ethylmorfin 

9.1.3 Folkodin 

Folkodin je 3-0-(2-morfolinoethyl)morfin a připravuje se ze sodné soli morfinu 

působením 2-morfolinoethylchloridu v toluenu. Má podobnou antitusickou účinnost jako 

kodein, ale vzhledem k tomu, že se v organismu netransformuje na morfin ani jeho 
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glukuronidy, nemá zásadní analgetickou aktivitu a je 3-4x méně toxický než kodein. Je 

účinnou látkou v komerčním přípravku NEOCODINu. (33) 

2 

MORFIN 

.morfolinoethylchloridu 

toluen 

2-MORFOLINOETHYLCHLORID 

Schéma 6 - syntéza folkodinu z morfinu a 

FOLKODIN 

9.1.4 Ostatní antitusika a deriváty morfinu 

Vhodnou derivatizací morfinového skeletu lze získat další látky s antitusickými 

účinky. 

Esterifikace a etherifikace v poloze 3 a 6 vede ke zvýšené analgetické aktivitě, ale 

i toxicitě a závislosti. 6-monoacetylmorfm je 2x účinnější, než 3,6-diacetylmorfin (heroin). 

Vyšší aktivita se vysvětluje snadnějším průchodem přes lipofilní hematoencefalickou 

membránu a tím lepším přístupem к opioidním receptorům. 

Hydrogenací dvojné vazby mezi uhlíky v poloze 7 a 8 získáváme hydromorfin 

a hydrokodon, které jsou 3-5x účinnější, než výchozí sloučeniny. 

Nahrazením hydroxylové skupiny halogenem vzniká např. chlormorfid a úplným 

odstraněním této skupiny vzniká desomorfid. Obě tyto látky mají vyšší analgetický účinek. 

Pokud odstraníme epoxyskupinu mezi uhlíky v poloze 4 a 5, získáme látky zvané 

inorfinany, které mají vystupňované nepříznivé účinky a proto se jich ve farmakologii 

takřka neužívá. 
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Substituce methylové skupiny na terciárním dusíku jinou alkylovou skupinou se 

většinou neosvědčila. Výjimkou je pouze allylderivát - nalorfin, který je antagonistou 

morfinu, čehož se v praxi využívá při léčbě morfinismu a předávkování morfinem. 

Substituce na jiných místech morfinu většinou vedly к neúčinným látkám, kromě 

hydroxylace na uhlíku v poloze 14. Ta vedla к syntéze Naloxonu, velice důležitého 

antagonisty morfinu, který ovšem postrádá analgetickou aktivitu. (33) 

R1-0 

- R 3 

R 2 — О ' " 

Obr. 11 - deriváty morfinu 

R1 R2 R3 Derivát 

H H снз Morfin 

CH3 снз снз Kodein 

H Cl снз Chlormorfid 

H - снз Desomorfid 

H H CH2CHCH Nalorfin 

соснз соснз снз Heroin 

соснз H снз Monoacetylmorfin 

- 4 6 -



10 Ostatní alkaloidy obsažené v opiu 

10.1 Papaverin 

Papaverin (Obr. 12). je alkaloid benzylisochinolinového typu, který je zastoupen 

v opiu asi v 1 hmot %.. Byl izolován již v roce 1848 z makové šťávy po oddělení morfinu 

a kodeinu. Z počátku se mu nepřisuzoval nějaký zásadní význam a až později byly 

objeveny jeho spasmolytické účinky Jeho schopnost uvolňovat křeče hladkého svalstva 

spočívá v tom, že inhibuje funkci fosfodiesterázy a tím zvyšuje aktivitu cAMP v buňkách. 

Zároveň zasahuje do cyklu respirace v mitochondriích. (56) 

Narozdíl od atropinu neměl závažnější nežádoucí účinky a byl proto hojně 

využíván především v první světové válce, kdy se pro nedostatek opia a tím morfinu vědci 

soustředili na jeho syntézu. 

Izolace papeverinu probíhá tak, že se do roztoku hydrochloridû alkaloidů, které 

zbyly po přidání Gregoryho soli, (viz strana 42), přidá hydroxid amonný. Vysráží se 

narcein, dále po přidání hydroxidu draselného se vyloučí narkotin a po přidání zásaditého 

octanu olovnatého dojde к vyloučení papaverinu, přičemž v roztoku zůstane převážně 

thebain. 

Papaverin se používá při křečích trávicího ústrojí, močových a žlučových cest, ale 

i pro relaxaci koronárních a mozkových cév. Relaxace koronárních cév se využívá při 

operaci srdce u aplikace bypassů. Z vedlejších účinků můžeme zmínit nadměrné pocení, 

zvýšenou hladinu alkalických fosfátů, předsíňovou tachykardii a zácpu. Vzácně se může 

objevit i alergická reakce, nechutenství a snížení krevního tlaku. (57) 
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10.2 Noskapin 

Noskapin (Obr. 13) se v opiu vyskytuje z 6-10 hmot. % a je to další 

z benzylisochinolinových alkaloidů. Je agonistou sigma receptorů. Nemá analgetickou 

účinnost, ale funguje jako antitusikum a podle nejnovějších výzkumů se dá využít i jako 

léčivo při rakovinném bujení a při mrtvicích (58). Není návykový, dá se relativně lehce 

získat metodou popsanou u papaverinu (viz str. 47). Noskapin má velice málo vedlejších 

účinků a snadno se aplikovat i perorálně. Jako případné vedlejší účinky se mohou projevit 

vizuální i akustické halucinace, ztráta koordinace, nechutenství, zúžené zorničky, ztráta 

libida, třas a svalové křeče, bolest na hrudi, nespavost, zrychlený tep nebo podrážděnost. 

I toto léčivo bývá často zneužíváno jako droga. Při předávkování se efekt dostaví 

mezi 45-12min. a symptomy připomínají silnou opilost. Zároveň se objevuje silný kašel, 

který může trvat až jeden měsíc. (59) Noskapin lze nalézt v distribuovaných dávkách 

heroinu a je tak dobrým vodítkem pro vyšetřovatele, kteří podle obsahu této látky v dávce 

poznají, z jakého zdroje heroin pochází. V Belgii byl průměrný obsah noskapinu v dávce 

heroinu kolem 8 hmot.%. Noskapin je kontraindikován s jakýmikoliv inhibitory 

monoaminooxidázy (МАО), protože následky této by mohly být až smrtelné. (60) 

10.3 Méně významné alkaloidy v opiu 

Jak už bylo zmíněno, v opiu je možno nalézt až 23 různých alkaloidů buď 

fenanthrenového, nebo benzylisochinolinového typu. Alkaloid fenanthrenového typu je 

thebain, který však pro svou vysokou toxicitu nenašel lékařské uplatnění. Při vysokých 

dávkách jsou jeho účinky podobné strychninu, při nižších působí silně disforicky. 

H 

3 

Obr. 13 - noskapin 
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Chemickými transformacemi však může být přeměněn na látky jako např. oxykodon, 

naloxon či buprenorfin, které se již v lékařství a terapii využít dají. 

Z méně významných alkaloidů benzylisochinolinového typu se v opiu vyskytují 

například narcein, gnoskopin, hydrokotarnin, kodamin, kryptopin, lanthopin, laudanin, 

laudanidin, laudanosin, mekonin, narkotin a pod. (2) 
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11 Syntetická analoga morfinu 

Pokud zjednodušíme fenanthrenový skelet tím, že formálně otevřeme některý 

z jeho pěti kruhů, můžeme obdržet zajímavé sloučeniny s vlastnostmi, které se dají velice 

dobře využít v lékařství. Například pro analgetický účinek není třeba složitý skelet 

morfinu, pokud bude dodržena taková struktura molekuly, aby látka zapadala do 

vazebných míst klíčových receptorů. Důležitý je tedy terciární dusík, rovinný aromatický 

kruh a jejich spojení řetězcem tří uhlíků. Ostatní substituenty a navázané skupiny již pouze 

určují vlastnosti této látky. (33) 

11.1 Deriváty morfinanu 

Morfinany se od morfinu odvozují ztrátou epoxyskupiny mezi uhlíky 4 a 5, tedy 

formálním otevřením kruhu E (Obr. 14). Sloučeniny s navázanou hydroxylovou skupinou 

v poloze 3 jsou analgetický účinnější než látky bez ní. Typický zástupce je levorfanol 

(Obr. 15), který má až 5x větší analgetické účinky než morfin, ale zároveň je i mnohem 

toxičtější. Pokud nahradíme methylovou skupinu na dusíku skupinou allylovou, získáme 

sloučeninu levallorfan (33) (Obr. 16), který je výrazným antagonistou opioidních 

receptorů. Dalším příkladem může být butorfanol (Obr. 17), který je antagonistou 

p-receptorů, ale zároveň agonistou pro к-receptory. (61) 

HO R1—<"> 

— R 3 \ 
R 2 — О 'CH 

Obr. 14 - označení kruhů ve struktuře derivátů 
morfinu 

Obr. 15 - levorfanol 

HO HO 

CH 

Obr. 16 - levallorfan Obr. 1 7 - butorfanol 
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11.2 Deriváty benzomorfanu 

U benzomorfanu, se formálně otevře kruh označený jako C a jako jeho artefakt zde 

zbydou pouze dvě methylové skupiny na uhlících 6 a 11. Hydroxylová skupina v poloze 

3 zůstává a methylová skupina na dusíku se nahrazuje skupinou ethylfenylovou. Jako 

příklady mohou sloužit metazocin a pentazocin. (33) 

Pentazocin, účinná látka preparátu FORTRAL, se připravuje z metazocinu 

demethylací l-brom-3-methyl-2-butenem za přítomnosti bromkyanu (48) (Schéma 7). Tato 

látka má asi 1/3 analgetické aktivity morfinu, ale pro svou malou schopnost vyvolání 

závislosti je používána jako doplňkové anestetikum v porodnictví a onkologii. Jako 

nežádoucí účinky se udávají halucinace a divoké sny. Toto se přisuzuje vazbě pentazocinu 

na ç-receptory. (62) 

METAZOCIN 

BrCN 

1-8R0M-3-METHYL-2-BUTEN PENTAZOCIN 

Schéma 7 - syntéza pentazocinu 

11.3 Deriváty 4-fenylpiperidinu 

Jak bylo uvedeno výše, formálním otevřením kruhu С dojde к získání struktury 

benzomorfanu. Následným pomyslným otevřením zbývajícího kruhu В se dostaneme kè 

struktuře 4-fenylpiperidinu. I zde je splněno pravidlo pro analgetickou aktivitu, tedy 

terciární uhlík a planární aromatický kruh D. 

První sloučeninou tohoto typu je pethidin, který byl původně syntetizován jako 

Spasmolytikum. Až po odhalení jeho analgetických vlastností se začal provádět výzkum 

nahrazování vodíků na jeho skeletu. 
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Pethidin je ethylester kyseliny l-methyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové. Používá se 

jako silné analgetikum s o něco slabším účinkem než má morfin. Připravuje se 

z fenylacetonitrilu, kondenzací s N,N-bis(2-chlorethyl)-N-methylaminem za tvorby nitrilu 

kyseliny l-methyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylové. (33) Ten po hydrolýze a esterifikaci 

ethanolem poskytuje pethidin (Schéma 8). Výhodou jsou mírné spasmolytické vlastnosti a 

menší vliv na dýchací centrum. Komerčním produktem, kde je pethidin jako účinná látka, 

je DOLSIN. (48) 

FENYUVCETONITRIL 

11.4 Deriváty jiných struktur 

Některé sloučeniny projevují silný analgetický účinek navzdory tomu, že nesplňují 

podmínky pro jeho vznik a nelze je zařadit do žádné skupiny morfinových derivátů. 

Spojení terciárního dusíku a aromatického jádra je zde buď kratší, nesplňuje tedy 

podmínku tříuhlíkového řetězce, nebo je v tomto řetězci navázán ještě jeden atom dusíku. 

1 přes uvedené skutečnosti mají tyto sloučeniny mnohem silnější analgetické účinky, než 

samotný morfin. Vysvětluje se to určitou konformační ohebností při vazbě s receptorem 

a tím se tyto látky podobají ostatním silným analgetikům. (33) 

Do této skupiny můžeme zařadit například fentanyl, který má zmíněný řetězec mezi 

dusíkem a aromatickým jádrem o jeden uhlík delší, ale zároveň má na dusíku navázanou 

2-fenylethylenovou skupinu. Fentanyl je 1 0 0 - 1 OOOx silnější, než morfin (63). Připravuje 

se z l-benzyl-4-piperidonu reakcí s anilinem v toluenu za katalýzy kyseliny 

^-toluensulfonové. Redukcí, meziproduktu dostaneme l-benzyl-4-anilinopiperidin, který se 

zahřívá s propioanhydridem a .následnou debenzylací a alkylací 2-fenylethylbromidem 

Schéma 8 - syntéza pethidinu 
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vzniká fentanyl (33) (Schéma č.9). V lékařství se používá se jako velmi silné analgetikum 

při rizikových operacích а к tlumení viscerálních bolestí například při první době porodní. 

(64) 

Q o 

1. CsHsNHj 
CeHäCHj / CHiCsHsSOjH 

2. LiAlHi 

1 
iH 2 

<XO 
H 

1. (СНзСНгСОЬО 
2. H: / Pd / С 
3. CeHjCHrCHiBr / Na.-COj 

CH 

1-BENZYL-4-PIPERID0N 1-BENZYL-3-ANILIN0PIPERIDIN FENTANYL 

Schéma 9 - syntéza fentanylu 

Další látka karfentanil (Obr. 18) je až lOOOOx silnější, než morfin. Nemá tedy 

v humánní medicíně své místo, ale používá se k imobilizaci zvířat, například před dlouhým 

převozem. Jeho sílu potvrzuje i používané dávkování 10mg na 6 tun hmotnosti. (65) Ruská 

armáda tuto látku nejspíš použila při teroristickém útoku a následném obsazení divadla na 

Dubrovce v roce 2002, kdy ji přidali do větracího systému. Okamžitě uvedla do bezvědomí 

a zablokovala dýchací centra všech, kteří byli uvnitř. Vzhledem k tomu, že zdravotnické 

jednotky nebyly o původu látky informovány, nemohly většinu lidí již zachránit. (66) 

U člověka začíná aktivita karfentanilu již od dávky l^ig na osobu! (65) 

Posledním zástupcem derivátů jiných struktur než morfinových je tilidin (Obr. 19). 

Tilidin se používá к tlumení pooperačních bolestí a v organismu se velice rychle 

metabolizuje na N-monoethylderiváty, které jsou rovněž analgeticky aktivní. (33) 

CH 

Obr. 18 - karfentanil Obr. 1 9 - tilidin 
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12 Heroin 

12.1 Historie 

Heroin byl poprvé syntetizován v roce 1874 Charles Romley Alder Wrightem 

v Londýně. Wright zkoumal reakce morfinu s různými kyselinami a zkoušel tak získat 

látku s vlastnostmi morfinu, ale bez návykovosti. Několik hodin vařil morfin 

s acetanhydridem, čímž získal jeho acetylovanou formu - diacetylmorfin. Tento objev však 

nebyl nijak rozvíjen. Heroin jako léčivo poprvé připravil Felix Hoffmann z německé 

farmaceutické společnosti Bayer. Původně měla acetylace morfinu vést ke kodeinu jako 

méně účinnému a návykovému opiátu. V roce 1897 byl dán do oběhu preparát pod názvem 

HEROIN, podle německého heroisch - silný. Do roku 1910 byl prodáván ve světě jako 

účinné, nenávykové analgetikum, lék proti kašli pro děti a jako náhrada pro lidi závislé na 

morfinu. V momentu, kdy se zjistilo, že se heroin v organismu metabolizuje na morfin, byl 

okamžitě stažen z trhu. V tu dobu, ale už napáchal ve světě obrovskou škodu, protože tisíce 

lidí přivedl na hranici těžké závislosti. (67) 

H.C. n 

H3C 
o 

4 

MORFIN 

н зс 

ACETANHYDRID 3.6-DIACETYLMORFIN 

Schéma 10 - syntéza 3,6-diacetylmorfinu acetylací morfinu 

V roce 1914 byl v USA přijat zákon na kontrolu léčiv, který stále umožňoval 

předepisovat heroin. Až o deset let později byl zakázán prodej, dovoz a výroba tohoto 

přípravku. V současné době je výroba, prodej, ale i držení v mnoha zemích včetně České 

republiky nelegální. Ve Velké Británii je přípravek pod názvem DIAMORFIN к dostání na 

lékařský předpis. V některých zemích jako je Malajsie, Indonésie, Thajsko, Taiwan nebo 

Singapur je za distribuci heroinu dosud uzákoněn trest smrti. (68) 
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12.2 Chemie a syntéza heroinu 

Základní strukturní jednotkou heroinu je morfin, který má v polohách 3 a 6 

navázanou acetylovou skupinu. (Obr. 22). Je to bílá krystalická látka s nízkou rozpustností 

ve vodě. Distribuuje se ve třech formách. Jako bílá krystalická látka, která je většinou jeho 

hydrochloridem a dále na trhu je ovšem к dispozici i hnědá a černá forma, které silně čpí 

po octu. 

Syntéza heroinu není složitou záležitostí a dá se provést s relativně snadno 

dostupnými chemikáliemi a vybavením. Čistotě heroinu ovšem většinou odpovídá i cena. 

Nejprve je třeba ze surového opia izolovat morfin postupem, který již byl popsán. 

Čím čistější morfin se získá, tím bude produkt kvalitnější. Poté se morfin zahřívá několik 

hodin s acetanhydridem při teplotě 85°C. K reakční směsi se přidá uhličitan sodný a směs 

se povaří s aktivním uhlím v ethanolu. Po odfiltrování karborafinu se ethanol odpaří. 

Posledním stupněm pro získání velice čistého heroinu je jeho krystalizace z ethanolu 

s přídavkem etheru. Heroin se vysráží v podobě jemných bílých vloček, které se přefiltrují 

a dekantují vodou. (69) 

Čistota takto připraveného heroinu se většinou pohybuje mezi 80-90 hmot. %, ale 

než heroin projde distribučním řetězcem, klesá jeho obsah v dávce až na 5-10 hmot %. 

(68) Jsou к němu přidávány látky podobného bílého krystalického vzhledu jako heroin 

a koncový uživatel nemá šanci si přímo na ulici ověřit čistotu kupovaného zboží. Cena se 

pohybuje od 27 a do 110 Euro za gram heroinu, což představuje 1 - 1 0 0 dávek. (70) Výše 

dávky je individuální závisí na tom, zda se u narkomana již vyvinula tolerance. Při první 

aplikaci je dostačuje jednorázová dávka 10-15mg, ale u dlouhodobého uživatelé je to až 2g 

denně. (68) 

12.3 Farmakologie heroinu 

Cesty vstupu heroinu do organismu jsou různé. Hnědý heroin je vhodný ke kouření, 

nebo inhalaci z nažhavené hliníkové fólie. Bílý heroin se aplikuje šňupáním, ale nejčastější 

forma aplikace heroinu do těla je intravenózni. Pro zvýšení jeho rozpustností ve vodě je 

nutno к němu před injekční aplikací přidat trochu kyseliny citrónové nebo krystalický 

vitamín C. Heroin má velice rychlý nástup účinku. Udává přibližně 7-1 Os od injekčního 
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podání. Je to proto, že heroin velice snadno prostupuje lipofilní hematoencefalickou 

bariérou, kde je z něj nejprve odštěpena acetylová skupina na třetím uhlíku a vzniká tak 

6-(mono)acetylmorfin (6-MAM) a následně se odštěpí i druhá acetylová skupina na šestém 

uhlíku. Heroin se tak mění na morfin (Schéma 11), který okamžitě interaguje s opioidními 

receptory. Koncentrace 6-MAM je nejvyšší asi 5 minut po podání a morfinu přibližně 

jednu hodinu po aplikaci drogy do těla. Samotný heroin к p-opioidním receptorům nemá 

velkou afinitu. Acetylové skupiny zvyšují jeho lipofilitu a umožňují tak jeho snadný 

postup na místo účinku, kde se z něho uvolňuje hydrofilnější morfin až biotransformacemi. 

Je tedy prekurzorem morfinu a říká se mu také ,.pro-drug". Veškeré jeho účinky jsou 

identické s účinky morfinu. (71) 

Schéma 11 - deacetylace heroinu v polohách 3 a 6. Vzniká 6-(mono)acetylmorfin (6-MAM) a morfin. 

Při injekční aplikaci se heroin vyhne biodegradaci a „first pass" efektu 

(biodegradace, která proběhne ještě před tím, než se látka dostane do krevního oběhu, 

především v játrech). 6-MAM má také velkou afinitu к p-receptorům a působí již po 

odštěpení první acetylové skupiny. Při perorálním podání heroinu proběhne deacetylace 

především s obdobnými metabolity, přičemž morfin opět začne působit na receptory a jeho 

odbourávání z organismu již probíhá interakcí s kyselinou glukuronovou, jak již bylo 

uvedeno výše. Biologický poločas eliminace heroinu Х\ц je 3-20min, pro 6-MAM je tato 

hodnota 2-3hod. 80% heroinu je do 24 hodin vyloučeno z organismu, ale v krvi je možno 

heroin detekovat i 2 dny po jeho aplikaci, v moči je možno heroin zjistit i po třech dnech. 

Krátký poločas metabolizace má za důsledek zkracování intervalu mezi jednotlivými 

aplikacemi heroinu při vytváření závislosti. (68) 
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12.4 Toxikologie heroinu 

Pro analogické účinky stačí až desetkrát nižší dávka heroinu než samotného 

morfinu. Toto však platí pouze pro intravenózni aplikaci. Při perorálního vstupu je 

odbourávání tak rychlé, že heroin nestihne projít bariérou v mozku a má tedy stejné účinky 

jako morfin ve stejné dávce. (68) Tento rozdíl je možné pozorovat na hodnotách LD50. Při 

intravenózním podání heroinu myším je LD50 21,8 mg/kg, zatímco při intracerebrální 

aplikaci pouhých 0,14 mg/kg. (72) Při šňupání heroinu se účinek dostaví za 10-15min., 

u intramuskulární aplikace je to 5-8min, ale u intravenózního vstupu nastupuje hlavní 

účinek již za několik sekund. Intoxikovaný člověk zažívá až orgastické stavy z důvodu 

prudkého zvýšení koncentrace dopaminu v centru odměny. Tento stav se popisuje jako 

„flash" a je důvodem, proč narkoman chce tento zážitek zopakovat. (68). Heroin má větší 

vliv na uvolňování histaminu z mastocytů než morfin. Histamin poté rozšiřuje podkožní 

cévy a intoxikovaný tak zažívá intenzivní pocit tepla. (73) 

Toxikologické účinky heroinu jsou totožné s účinky morfinu. Objevuje se třes 

rukou, nespavost nebo naopak nezvladatelná ospalost, mióza a nepravidelné povrchní 

dýchání, nauzea, zvracení. Vzácně se může objevit progresivní multifokální 

leukoencefalopatie (PML), což je smrtelné onemocnění bílé hmoty mozkové. (74) Popsány 

byly i alergické reakce. Po dosažení letální dávky umírá postižený na udušení v důsledku 

celkové blokace dechového centra v CNS. Smrt je většinou velice rychlá a předávkovaný 

většinou bývá nalezen ještě doslova s jehlou v těle. V případě předávkování by se měl co 

nejrychleji podat jakýkoliv antagonista opioidních receptorů (typicky Naloxon), který 

z receptorů odstraní morfin, aniž by ovlivňoval jejich funkci. Dojde tak ke znovuobnovení 

aktivity dýchacího centra, ikdyž za cenu okamžitého nástupu abstinenčních příznaků. 

Někdy se může stát, že po se metabolizaci některého antagonisty navrátí účinek heroinu, 

protože jeho odbourávání probíhá vzhledem к velikosti dávky pomaleji. 

Důležitý je i vliv na psychiku intoxikovaného. Nastává u něj nejprve bezdůvodná 

euforie, ale ta se střídá se zmäteností až úzkostí. Rychle se zvyšuje tolerance a je 

pravidlem, že u těžkých závislostí je rozdíl mezi smrtelnou dávkou a dávkou, která ještě 

vyvolá vytoužený účinek, velmi malá. Závislost na heroinu vzniká již po měsíci užívání, 

nebo průměrně po 10 injekčních aplikacích. 
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Pro uživatele heroinu a dalších intravenózně podávaných drog obecně existují 

i další rizika. Jako první můžeme zmínit riziko přenosu HIV ze sdílených jehel, které 

narkomani na ulici používají. Tento problém se snaží řešit protidrogové organizace, které 

nabízejí závislým na drogách program výměny jehel. S druhým problémem si však už 

neporadí. Za účelem zvýšení zisku snižují dealeři obsah účinné látky přídavkem látek 

vzhledově podobných heroinu. V dávce heroinu tedy může být třeba cukr, sůl, 

paracetamol, mouka ale i seškrábaná omítka. Poslední příklad je typický pro větší česká 

města, jako je Ostrava nebo Praha. Problémem jsou také infekce, které si narkomani do 

svého těla snadno zanesou. U pravidelných uživatelů se pak špatně hledají zdravá místa 

pro aplikaci drogy. Vybírají se tak velmi nebezpečné části těla jako například krk nebo 

třísla. (68) 

Často jsou popsána úmrtí při kombinaci heroinu s jinými tlumivými látkami, jako je 

alkohol, benzodiazepiny nebo methadonem. Zvláštní je to z toho důvodu, že jak diazepiny, 

tak i methadon se používají při léčbě závislosti. Obzvláště v USA je v oblibě takzvaný 

„speedball", což je kombinace heroinu a kokainu. Intravenózně aplikovaná kombinace 

tlumivých (heroin) a stimulujících (kokain) prostředků může mít fatální následky. V roce 

2006 se v Americe objevilo několik případů předávkování fentanylem, jež byl vydáván za 

heroin (75). Fentanyl je mnohem účinnější, než heroin. Dávka fentanylu v domnění, že jde 

o heroin je v každém případě smrtelná. 

12.5 Závislost na heroinu 

Na heroin vzniká těžká psychická i fyzická závislost heroinismus. Vyléčit se z ní 

představuje opravdový a často neřešitelný problém. Na celém světě je asi 6 miliónů lidí 

závislých na heroinu, z toho 500 000 jich je v USA a 1,5 miliónů v Evropě. U závislých 

lidí si heroin vysloužil mnoho přezdívek jako například - háčko, herák, šmak, H, black tar, 

skag, horse, smack, Boy, Big Boy, brown sugar (neplést s českým výrazem „braun", který 

se v souvislosti s heroinem taky často uvádí, ale ve skutečnosti o heroin nejde. Je to směs 

opioidů jako hydrokodon a dihydrokodeinon a jiné deriváty kodeinu). Již po užití několika 

dávek se objevuje nutkání po opakování zážitku a narkoman pro hledání drogy obětuje 

naprosto vše. Mezi narkomany se traduje, že život na heroinu je z 10% samotný heroin 
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a 90% jeho shánění. I když má heroin rychlý nástup účinku, jeho působení trvá kratší dobu 

než u morfinu, asi 6 -8 hod. Přibližně po 10 hodinách od poslední dávky nastupují 

abstinenční příznaky, které trvají průměrně deset dnů, přičemž kritický a pro závislého 

nejhorší je druhý až třetí den. (76) 

Abstinenční příznaky jsou velice nepříjemné až nesnesitelné, ale na životě většinou 

neohrožují. Postižený se nadměrně potí, je malátný, má deprese, neustále zívá, slzí, trpí 

nesnesitelnou bolestí v končetinách, aniž by k tomu byl jakýkoliv fyzický důvod. Při 

náhlém vysazení heroinu se objevuje tzv. syndrom neklidných nohou (RLS - restless legs 

syndrome). (77) Někteří si stěžují na tzv. svědící krev („itchy blood"). Mají tedy nutkání se 

nestále škrábat, což vede к poškození kůže a vzniku hematomů. Většina těchto symptomů 

je zapříčiněna hyperaktivitou sympatického nervového systému (SNS), která se dá ovlivnit 

medikamentózně např. přípravkem (Catapres). (78) 

Těžký narkoman potřebuje 3-4 dávky heroinu denně. Léčba závislosti na heroinu 

se provádí na principu léčby substituční. Postiženému je podávána náhradní droga s nižší 

toxicitou, která zabraňuje vzniku abstinenčních příznaků, ale nemá ve srovnání s heroinem 

takové euforizující účinky. Dávky se postupně snižují. Typickými substitučními léčivy 

jsou buprenorfin a methadon. (68) 



13 Substituční léčba 

13.1 Co je substituční léčba? 

Substituční léčba spočívá v nahrazení drogy (heroin, morfin) látkou s podobnými 

účinky, ale nižší toxicitou. Cílem je postupná eliminace závislosti jak na předchozí látce, 

tak i na látce substituční. Doba léčby je velice individuální a závisí na počátečním stavu 

a vůli pacienta. Pro těžké narkomany bude léčba velice dlouhá, protože se z důvodu 

hrozících abstinenčních příznaků dávky nesmí redukovat příliš radikálně. To by snižovalo 

kvalitu pacientova života a konečným důsledkem by mohlo být i přerušení nebo ukončení 

léčby. Někdy je možno podstupovat substituční léčbu po celý život. Po ukončení 

substituční léčby by měla nastat klientova naprostá drogová abstinence. Substituční léčba 

patří mezi postupy typu harm reduction (minimalizace zdravotních a společenských rizik). 

Její výhodou je, že léčivo se neaplikuje intravenózně a nedochází ke zhoršení už tak 

většinou špatného fyzického stavu pacienta. Substituční léčiva se podávají výhradně 

perorální formou nápojů nebo sublingválních (podjazykových) tablet. V České republice se 

používá převážně methadon v rámci tzv. methadonových programů a buprenorphin. (79) 

13.2 Methadon 

Methadon je syntetické léčivo, jehož struktura není morfinová. Užíval se během 

první, světové války jako účinná náhražka morfinu, kterého byl velký nedostatek. V roce 

1947 byla tato látka pojmenována Dolorphine podle latinského dolor = bolest a firma 

Eli Lilly and Company začala s její distribucí. Od té doby se stal nejčastěji používaným 

preparátem pro léčbu opiátové závislosti. 

Methadon (Obr. 20) je plným agonistou p-receptorů, a má k nim i vyšší afinitu než 

samotný morfin. Je mnohem lipofilnější a prostupuje tedy snadno hematoencefalickou 

bariérou. Od toho se odvíjí i doba jeho působení, čehož právě substituční léčba využívá. 

Poločas jeho biotransformace se pohybuje individuálně od 15 do 60 hodin od podání. Pro 

pacienta je tedy dostačující aplikovat si svou dávku pouze jednou denně na rozdíl od 

heroinu, který má účinek v trvání asi 6 hodin a je nutné opakovat dávku 3-4 krát za den. 
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Methadon je též antagonistou specifických glutamátergních NMDA (N-methyl-D-

aspartátové) receptorů, inhibuje produkci glutamátu, primárně excitačního 

neurotransmiteru. Tím působí mírně sedativně a vazbou na NMDA receptory také dochází 

ke snížení pocitu bažení po droze (cravingu) a klesání tolerance na opiáty. (80) To si však 

lidé podstupující methadonovou léčbu neuvědomují a často ji předčasně ukončují. Protože 

při této léčbě dochází к rapidnímu snížení tolerance, případná aplikace dříve užívané drogy 

v obvyklé dávce pro ně znamená jistou smrt. 

Jestliže dojde к předávkování methadonem, pomůže podání Naloxonu, který je 

kompetitivním antagonistou ц-receptorů a methadon s nich uvolní. To se děje ovšem za 

cenu okamžitých abstinenčních příznaků. 

Dávkování methadonu je individuální, ale většinou se pohybuje mezi 80-120mg 

denně. U člověka, který nemá vypěstovanou toleranci к agonistům ц-receptorů stačí 

к vyvolání účinku i dávka nižší než 20mg. (81) 

Obr. 20 - methadon 

13.3 Buprenorfin 

Buprenorfin (Obr. 21) je polosyntetický derivát thebainu objevený v roce 1960. Od 

roku 1978 se využíval jako účinné analgetikum a později našel uplatnění jako preparát 

v substituční léčbě. Buprenorfin je návyková psychotropní látka s podobnými účinky jako 

morfin, ale vzhledem к metodě její aplikace a celkovému působením mnohem méně 

nebezpečná. V průběhu let 2002 a 2003 se buprenorfin stal jednou z velmi populárních 

drog na našem trhu. Jedním z důvodů byl nekvalitní pouliční heroin, ve kterém obsah 

účinné látky klesl pod hodnotu 10 hmot. %. Docházelo i к výpadkům distribuce heroinu, 

což vyvolalo snahu narkomanů rychle najít adekvátní náhražku. Posledním důvodem byla 
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dobrá dostupnost přípravku obsahující buprenorfin. Tento přípravek Subutex mohl být 

ještě do září 2003 předepisován jako analgetikum každým praktickým lékařem. Nyní je 

předepisování regulováno speciálními opiátovými lékopisy s modrým pruhem, které jsou 

přísně kontrolovány. 

Vzhledem к dobré rozpustnosti buprenorfinu v tucích i ve vodě, se usnadňuje jeho 

průchod do tkání a oběhu jak při slizničním podání, tak i při podání parenterálním 

a transdermálním (náplasti). Buprenorfin se s rozdílnou afinitou váže na všechny tři typy 

opioidních receptorů. Vysokou afinitu má к p-receptorům, kde působí euforický 

a analgetický. Jeho afinita к těmto receptorům je vyšší než u morfinu a methadonu, a může 

se tak používat například při předávkování heroinem pro odstranění morfinu z vazebných 

míst receptorů. Rovněž vysokou afinitu má ke к-receptorům, kde působí analgetický, ale 

zároveň mírně disforicky. Nižší afinitu má k 5-receptorům, což zprostředkovává analgezii 

na periferní úrovni. Výhodou je, že při jeho podání nehrozí akutní zástava dechu blokací 

dýchací centra jako je tomu u jiných agonistů p-receptorů. 

Buprenorfin se z receptorů uvolňuje jen velmi pomalu, od čehož se odvíjí dlouhá 

doba jeho účinku. Je metabolizován v játrech a vylučován žlučí. Ze střev se však původní 

látka vrací zpět do krevního oběhu a účinek se dále prodlužuje. Poločas jeho vylučování je 

průměrně 25 hodin. Díky tomuto poločasu je možné při substituční léčbě dávkovat 

buprenorfin v denních režimech. 

Buprenorfin je kontraindikován při podávání některých na CNS a dechové centrum 

sedativně působících látek (např. benzodiazepiny, sedatíva, hypnotika, celková anestetika, 

antihistaminika, fenothiaziny, trankvilizéry, alkohol). Tyto látky jeho účinek zesilují 

a mohou způsobit nečekané komplikace. (82) 

Obr. 21 - buprenorfin 
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13.4 LAAM 

Posledním zástupcem látek užívaných pro léčbu závislosti na opiátech je LAAM 

(Obr. 22), neboli Levo-Alfa-Acetyl-Methadol. Je to derivát methadonu, který byl schválen 

pro užívání v USA v roce 1993, ale některé státy jako například Kanada jeho užívání 

neschválily. Jeho účinek je analogický s methadonem, ale doba působení je delší, takže na 

rozdíl od každodenního užívání methadonu stačí LAAM užít pouze 2 - 3krát za týden. (83) 

Obr. 22 - LAAM 
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14 Závěr 

Cílem této práce bylo rešeršní zpracování problematiky opiátů na základě studia 

odborných publikací, odborných článků a internetových dokumentů. Opiáty zde byly 

popsány jak z hlediska využívaných léčiv, tak zneužívaných drog. Byly zmíněny nejčastěji 

užívané přípravky, ve kterých je za analgetické působení zodpovědná právě látka se 

strukturou odvozenou od morfinu. Popsány byly i látky se strukturou odlišnou. Pro své 

euforické účinky bylo modelové analgetikum morfin zneužíváno pro syntézy nejrůznějších 

drog, především heroinu. V práci je popsán jeho objev a první syntéza, stejně tak jako jeho 

působení v organismu a vznik návyku. Pro lepší pochopení celé problematiky působení 

drog v mozku je úvod věnován základům neurofyziologie a neurochemie přenosu signálů 

mezi buňkami. V závěru práce je stručná zmínka o možnostech substituční léčby a popis 

látek, které se pro tuto léčbu využívají. 
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